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 : قدمهم 

عااطفی،  رشادو   متزلازل را خاانواده هایپایه و بروز مشکل در آن است موفق زناشویی روابط به وابسته سالم، جامعه و خانواده

یعنی  ،(1)و عده ای از آن به عنوان مرز لذت و زجر نام برده اند  سازدمی مشکل دچار نیز را زوجین بعدی سازگاری و اجتماعی

با  که (2) دارد نیاز زیادی هزینه و وقت به آنها التیام که شود منجر هاییآسیب و هابه صدمه تواندمی ناموفق باشد؛ یازدواج اگر

ازدواج  بودن تعارض، حتی در  اجتناب غیرقابلبا توجه به . (3 )شده است واقع درمانگران توجه مورد 1زناشویی تعارضات عنوان 

 و اقتصادی، اجتماعیارتباطی، تمشکال ، شخصیت ازناراضی   همسران و ثمره آن (4) شودمی تلقی عادی امری های موفق که

 ساازگاری، زناشاویی تعارضاات، خاانواده اعضاای صمیمیت و دلگرمی کاهش سبب مشابه تهدیدی است که  بوده که فرهنگی

 باهمنجار  که مای تواناد  ( 5) را به همراه دارد  فرزندی والد تعارضات بروز  احتمال و... شده و   ناکارامد، ضعیف، فرزندپروری

 نیازهاای ارضاای باه توجهچرا که  (.6) شود طبیعی زوجین نیازهای ارضای عدمو 3زناشویی دلزدگیو  2جنسی صمیمیت عدم

احساساات(  و افکاار بیاان منظور به دیگر فرد از عمیق و درك )شناخت 4مهمی است که سبب صمیمیت از اصول یکی زوجین

بعاد  9 شاامل را آن 5باگااروزی کاه .(7شاود )می نظار گرفتاه در انساان سالم عملکرد در ضروری امری عنوان به و شده است

همانطور کاه  (.8داند )می (زمانی و تفریحی زیباشناختی، اجتماعی معنوی، جسمانی، جنسی، عقالنی، شناختی، روان هیجانی،)

زیارا  دارد، ایویاژه توجاه باه نیااز و  اسات پیچیاده موضوعی ، که است 6جنسی صمیمیت صمیمیت، اقسام از یکیدیده شد 

سبب مای شاود زوجاین بارای رسایدن باه مرحلاه  وگذارد می اثر زوجین روابط دیگر هایجنبه بر زمینه این در رضایتمندی

در حقیقات یاک  (. 9)می شود  بریدگیعنان و از گسیختگی جلوگیری در اصلی عاملجنسی تالش نمایند و این برانگیختگی، 

 .(10یشتر و عکس این امر نیاز صاادا اسات)ب ضایت زناشوییربه نسبت  صمیمیت باالترفرمول ساده در اینجا حکم فرماست )

 بینایپیش در و... اشاره کردکاه  جنسی نگرش و دانش و صمیمیت تعهد، در این خصوص به مواردی چون؛ 2013در  7لوندی

باه صاراحت بیاان   2013نقش به سزایی دارد و استافرد و همکارانش  نیز در  کنندمی ایفا زناشویی سازگاری و جنسی رضایت

 هاایاختاللمنجر به ، و اگر با آن مقابله نشود بود خواهد کمتر رضایت جنسی باشد، بیشتر زناشویی تعارض هرچه نمودند که 

 آن میزان و شودمی ناشی توقعات، و واقعیات میان تناسب عدم از تمام این مسائل  که ( 11شود )می و..  دلزدگی زناشویی،  روانی

 باه کاهش توجاه با  همسر به دلبستگی تدریجی فقدان یا دلزدگی  (.12) دارد بستگی باورهایشان و هاسازگاری زوج میزان به

  عااطفی دلبساتگی تادریجی فقدان و  چیزی جز ( 13) خاتمه می یابد همسر تفاوتی بهبی و دلسردی احساسبا  همسر آغاز و

در بار مای  را همسار باه نسابت تفااوتیو بی دلساردی احسااس افازایش و عاطفی بیگانگی به همسر، توجه کاهش که نیست

کناد. ایان دلزدگای موجاب طور کامال محاو میرنگ و گاهی باهبه مرور زمان، عشق و عالقه بین زوجین را کم (، که14گیرد)

. گارددرسمی زوجاین می طالا یا پیشرفته تر؛  و( عاطفی  طالا )، حتی  تفاوتیبی  و  سرد  روابطیمشکالت روحی و روانی، ادامه  

 دلزدگای بارای مهمای خطارزای عامال ناسازگاری زناشویی هک دهدمی نشان هاپژوهش گیرشناسی همه بررسی که طوری به

ممکن اسات آن راسابب شاود و وجاود درماانی کاه  پدیده این ی که ثرات مخربا  ذال  (.15) رودمی شمار به طالا  و زناشویی

توسط مشاوران و روانپزشکان می توانند آن را حاصل نمایند آن را دارای اهمیات سااخته اسات و تاا باه اماروز روانشناساان و 

 
1- marital conflict   
2- sexual Intimacy   
3- marital burnout 
4- Intimacy   
5- Bagarozzi   
6- sexual Intimacy   
7- Lundy  
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کوبسان و اجدسات یافتاه اناد، کاه  1رفتاری تلفیقی درمانی زوجتمایل به درمان داشته اند تا به  متخصصین هر کدام به نحوی

 بهبود با تلفیقی رفتاری درمانی اند که آن  داده نشان در این خصوص  هاپژوهش، پایه گذار آن تلقی شد1999در  2کریسنتس

 و منفی هایهیجان و افزایش، را هازوج جنسی و عاطفی صمیمیت و سازگاری زناشویی میزان تواندمی ها،زوج ارتباطی الگوهای

و  زاده،یوساف، 2013و از این جمله میتوان به تحقیقات مونتسی و همکااران در  (16) دهد کاهش را زناشویی آنها هایتعارض

در   4بااکومویسامن و .  و همچنین تحقیاق  2010در     3، باکوم و وای، یا پژوهش    1396و همکاران    پناهی،    1396  و  همکاران

 دیگاری در  منفی پیامدهای طالا، بر عالوه زناشویی زندگی در اختالفات و تعارضدر حقیقت  از این جمله می باشند. 2011

 تأثیر تحت را زناشویی زندگی های مفیدجنبه تواندمی که آورد خواهد بار به آنها فرزندان و شوهر و زن جسمی و روانی سالمت

 روانی سالمت بر منفی آن اثر و جدایی بروز خطر و معاصر دنیای در زناشویی هایتعارض روزافزون دهد. همچنین، افزایش قرار

 لذا دهند. ارائه تعارض دچار زوجین به کمک برای را هاییو طرح هانظریه درمانگران تا است شده موجب آنان، فرزندان و زوجین

 توسط تواندمی پژوهش از حاصل چنین نتایجهم و رسدنظر می به ضروری زناشویی، روابط بهبود جهت درمانی اجرای مداخالت

 نهاد تقویت و سازیغنی ،منظور پیشگیری به ازدواج، از بعد و قبل هایآموزش مشکالت زناشویی، کاهش برای خانواده مشاوران

و  آموزشای مختلاف مؤسساات و هاسازمان در تواندمی چنینهم گیرد، قرار استفاده مورد مربوطه مراکز مؤسسات و در خانواده

 مادارس، خاانواده در آماوزش هاایدوره خاانواده، هایدادگاه مراکز بهزیستی، مشاوره، شناسی، روان هایگروه همانند درمانی

 بااشود.  واقع ادهاستف خصوصی مورد و دولتی مشاوره مراکز مربیان، و اولیا جوانان، انجمن ملی سازمان خانواده، آموزش مربیان

صامیمیت  رفتااری تلفیقای بار درماانی زوج آیاا" کاه است سؤال این به پاسخگویی صدد در پژوهش این مطالب باال، به توجه

 دارد؟  تاثیر زناشویی تعارض دارای زوجین زناشویی دلزدگی جنسی و

 

  :روش پژوهش

استفاده شد.   کنترلآزمون با گروه  پس  -آزمونآزمایشی از نوع پیششبهپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش  

 1398سال   اولماهه   6در شهر سنندج پویش    مشاوره مراکز به کننده مراجعه ناسازگار زوجین کلیه پژوهش، این آماری جامعه

ابتدا باه صاورت هدفمناد انتخااب و باه صاورت تصاادفی در دو گاروه  کهزوج از این افراد بود   20نمونه پژوهش شامل    بودند.

هاای ورود باه مالكنفر( که از نظر تحصیالت و شغل همتاا شاده بودناد، گماارده شادند. 20نفر( و گروه کنترل )20آزمایش )

فرزناد، مادرك  یاک حاداقل نی، عادم تمایال باه طاالا، داشاتندرما مداخله دریافت جهت به همکاری تمایلپژوهش شامل 

 پاژوهش از خاروج هاایو مالك ساال، 40تاا  20مشترك و دامنه سنی  سابقه زندگی سال سه تحصیلی دیپلم به باال، حداقل

 الکل و مخدر مواد دارو، مصرف شدن؛ بستری و روانی بیماری سابقه یا روانشناختی اختالل همکاری، وجود به تمایل  عدم شامل

 20 و شااغل نفار 20مااه باود.  6ساال و  32هاا آزمودنیسانی  میاانگین و غیبت بیش از یک جلسه در جلسات آموزشی بود.

 اخالقای نکاات رعایات درباارهنفر فوا لیساانس بودناد.  6نفر لیسانس و  20نفر دیپلم،  14و تحصیالت آنها  دار بودند.نفرخانه

پس از پایان پاژوهش، جهاات کردند.    امضا  را  پژوهش  در  آگاهانه و داوطلبانه  شرکت  نامهرضایت  آنان  و  شد  داده  اطمینان خاطر

محرماناه در  صورت به کننده همچنین همه موارد مرتبط با شرکت. رعایت اصول اخالقی، درمان برای گروه کنترل نیز اجرا شد

نس یک متغیری)آنکوا( و چندمتغیری )مانکوا( با اساتفاده از نارم ها از تحلیل کوواریاجهت تجزیه و تحلیل داده  د.نظر گرفته ش

 ابزارهای زیر استفاده شده است. از حاضر  پژوهش استفاده شد. در 22نسخه  SPSSافزار آماری 

 
1- Integrated Behavioral Couple Therapy (IBCT)   
2- Jakobson & Christensen  
3- Christensen, Atkins, Baucom & Yi,   
4- Whisman  &Baucom 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38796228_Mark_A_Whisman
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 دلزدگای درجاه گیری اندازه که برای است سنجی خود ابزار یک این پرسشنامه:  پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز

 ایان پرسشانامه. گردید ابداع (1996) پاینز توسط پرسشنامه دلزدگی زناشویی. است گردیده طراحی زوجین بین در زناشویی

دقیقه  20 تا 15 پرسشنامه دلزدگی زناشویی کردن شوند. تکمیلمی داده پاسخ امتیازی هفت مقیاس یک روی و دارد سؤال 21

 کارد. اجارا نفری 240 نمونه روی را مذکور پایایی، پرسشنامه محاسبه منظور به( 1384نویدی ) (.2002 )پاینز، کشدمی طول

 را این آزمون روایی آوردن بدست برای همچنیناست.  کرده 86/0  کرونباخ آلفای استفاده از با را پرسشنامه این پایایی ضریب

ساط   در که آمد بدست -40/0دو پرسشنامه  این بین همبستگی ضریب کردند، همبسته اینریچ زناشویی رضایت پرسشنامه با

001/0 P<بدست آمده است.  85/0 با برابر  کرونباخ آلفای ضریب میزان پژوهش این در بود. معنادار 

 ساؤال 30 پرسشانامه ایان .است شده تهیه (1389) همکاران و بطالنی توسطین پرسشنامه ا:  پرسشنامه صمیمیت جنسی

 حداکثر .چهار است تا یک هاینمره با (وقت هیچ ندرت، به اوقات، همیشه، گاهی) ایگزینه چهار طیف دارای سؤال هر که دارد

 توساط محتاوایی پرسشانامه روایی. است زوجین بیشتر صمیمیت دهندة باالتر، نشان نمرة .است 30 نمره حداقل و 120 نمره

 70) نفر 140 روی پایایی برای تعیین و تأیید اصفهان تربیتی علوم و روانشناسی در دانشکدة روانشناس و مشاوره متخصص پنج

 همکااران و شااکرمی پاژوهش در پرسشانامه درونی پایایی همچنین .آمد دست به 81/0 آن کرونباخ آلفای که شد اجرا (زوج

 آلفای ضریب میزان پژوهش این در. است شده گزارش 78/0آن  مقدار که گردید محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با( 1393)

 .بود 80/0 با برابر کرونباخ

 

 (.2010کتاب کریستنسن، )بر اساس :تلفیقی  -جلسات زوج درمانی رفتاری

 محتوا  جلسات

ها  شنایی زوجآ  و رابطه درمانی بین زوج و درمانگر برقرار شد. سپس به ضرورت  ها ایجاد همدلی با زوججلسه معارفه و   اول

 میان گذاشتن افکار و احساساتشان ها برای درایجاد اعتماد در زوج ی وبا قواعد و مقررات درمان

زوج  دوم از  یک  هر  کنونی  رابطه  در  زندگیکاوش  مهم  افراد  دیگر  و  مبدا،  خانواده  همسر،  با  تاریخچه  بررس  شانها  ی 

 خانوادگی و مشکالت مطرح شده  

ها و تسهیل بیان  ، تمرکز بر خصوصیات شخصی هر یک از زوجدر زوجین  بررسی و کشف الگوهای ارتباطی ناکارآمد سوم 

 ها در مورد روابط ناکارآمد خود با افراد مهم در زمان حالاحساسات زوج 

تخلیه  پرداخته و    شانها در مورد افراد مهم زندگیتمایالت نهفته زوجکار روی مقاومت و تسهیل بیان احساسات و  به   چهارم

 ها هیجانی زوج

دفاع پنجم کشف  شونده،  تکرار  تعاملی  الگوهای  بر  مقاومتتمرکز  و  تثبیتها  موجب  که  این  ،  هایی  با  همدالنه  مواجهه 

 تعارضات

چرخه ششم اصالح  و  تغییر  تغییر  شونده،  تکرار  دفاعاضطراب های  به ها،  توجه  با  زوجین  از  یک  هر  پنهانی  تمایالت  و  ها 

 های خانواده اصلی و روابط فعلی همانندسازی

جلسه هفتم از  بیرون  در  ویژه  به  فرد  زندگی  روابط  دیگر  به  درمانی  رابطه  تعامل،  تعمیم  به  اعضا  صمیمانهتشویق    و  های 

 ها زوج هر یک از یرش مسئولیت موقعیت و نقش خود در رابطه توسطذپ 

تواند  هایی که میها و تکنیکبررسی روش،  اندها در طول جلسات با یکدیگر و با درمانگر داشته بازبینی روابطی که زوج هشتم
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 شان کمک کند ها و افراد مهم زندگیبه تداوم روابط سالم میان زوج

بازشناسی مشکالت و بی ثباتی عواطف و تدوین    به   ها زوج  زناشویی تاثرگذار بر دلزدگی  تجزیه و تحلیل نقش عوامل   نهم

 ها و افکار ناکارآمد با همکاری زوجینفهرستی جهت شناخت رویه 

تعریف رابطه توسط هر یک از   باز  به  های جدید برای مشکالت قدیمی حلتسهیل بروز راهمرور جلسات گذشته جهت   دهم 

 ، اجرای پس آزمونهازوج

   

 :هایافته

 بر نرماال آزمون مبنی آن، نتایج از است. پس گردیده ارایه متغیرهای وابسته به توصیفی مربوط های آماره در این قسمت ابتدا

 تحلیال نتاایج ساپس است. متغیرهای وابسته گزارش شده مورد در پارامتریک هایاز آزمون جهت استفاده نمرات توزیع بودن

 است.ارائه شده  کوواریانس

 

 ارزیابی مراحل و گروهی عضویت برحسب متغیرهای پژوهش توصیفی هایشاخص 1جدول 

Table 1. Descriptive indicators of research variables by group membership and evaluation 

stages 

 کنترل رفتاری تلفیقی   

 M SD M SD گام  متغیرها 

 28/12 25/53 90/12 70/53 پیش آزمون صمیمیت جنسی

 06/12 70/53 08/11 65/60 پس آزمون

 59/14 60/65 34/13 01/66 پیش آزمون دلزدگی زناشویی 

 06/13 01/66 50/12 20/57 پس آزمون

 هایآزمون تفاوتپیش مرحلة در مطالعه مورد متغیرهای تمامی پژوهش در گروه دو که دهدمی نشان 1جدول مندرجات

 مرحلاه در اماا اسات باودههم نزدیاک  به تقریبا ها،گروه استاندارد انحراف و که میانگین چرا اند؛نداشته یکدیگر با گیریچشم

 است. داشته محسوسی پژوهش تغییرات متغیرهای در آزمایش گروه انحراف استاندارد، و میانگین آزمون،پس

  

 ها ) آزمون کولموگروف اسمیرنوف(نتایج نرمال بودن داده 2جدول 

Table 2 Results of data normality (Kolmogorov-Smirnov test( 

 پس آزمون  آزمون پیش   شاخص ها

 سطح معناداری  آماره چولگی  سط  معناداری آماره چولگی 

 461/0 847/0 739/0 684/0 صمیمیت جنسی

 722/0 694/0 737/0 686/0 دلزدگی زناشویی 

اسمیرنوف حاکی از معنادار نباودن تفااوت دو   –شود، نتایج آزمون کولموگروف  مالحظه می  2همان گونه که در جدول           

 های پژوهش است. باشد. به عبارت دیگر نتایج نشان دهنده توزیع نرمال دادهمتغیر پژوهش می
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 تحلیل کوواریانس آزمون  از استفاده هایفرضپیش بررسی 3جدول 

Table 3. examining the assumptions of using the analysis of covariance test 

 یکسانی شیب رگرسیون آزمون لوین برای تساوی واریانس ها  شاخص ها

 سط  معناداری Fمقدار  سط  معناداری Fمقدار 

 263/0 30/1 091/0 89/2 صمیمیت جنسی

 594/0 28/0 083/0 54/3 دلزدگی زناشویی 

باشند. بنابراین دار میاغیرمعن  در متغیرهای پژوهشدهند، آزمون لوین  نشان می  3طور که نتایج مندرج در جدول  همان

متغیرهای ها  داری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانسگروه آزمایش و کنترل به طور معنی  سهآزمون  واریانس خطای پس

 شود.تأیید می  پژوهش

 

   صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی زوجین متعارضآزمون نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری پس 4جدول 

Table 4. Results of multivariate analysis of covariance after the test of sexual intimacy and 

marital boredom of conflicting couples 

 F DF ارزش  نام آزمون

 فرضیه
DF 

 خطا
سطح  

 داری معنی

توان  اندازه اثر 

 آزمون

 1 948/0 001/0 35 2 22/140 948/0 آزمون اثر پیالیی 

 1 948/0 001/0 35 2 22/140 062/0 المبدای ویلکز آزمون  

 1 948/0 001/0 35 2 22/140 092/18 آزمون اثر هتلینگ 

 1 948/0 001/0 35 2 22/140 092/18 آزمون بزرگترین ریشه روی 

 کنتارلو  1هاای آزماایش هاا، باین گروهداری همه آزمونآزمون، سطوح معنیدهد که با کنترل پیشنشان می  4نتایج جدول  

شود. داری مشاهده میتفاوت معنی  صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی در زوجین متعارض  از متغیرهای  حداقل از لحاظ یکی

صامیمیت جنسای و آزماون  هاای پسهای فردی در نمرهدرصد تفاوت  95باشد، یعنی  می  948/0به عالوه، میزان تأثیر برابر با  

اسات، یعنای  1باشد. توان آماری برابار باا می رفتاری تلفیقیمربوط به تأثیر زوج درمانی  دلزدگی زناشویی در زوجین متعارض

 امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است. 

 

 دو گروه با کنترل پیش آزمون   متغیرهای پژوهش در راتنمواریانس کونتایج تحلیل  5جدول 

Table 5. Results of analysis of covariance Scores of research variables in two groups with 

pre-test control 

 اندازه تاثیر سط  معنی داری SS Df MS F متغیرهای وابسته

 778/0 001/0 48/119 22/422 1 23/422 صمیمیت جنسی 

 869/0 001/0 43/226 11/846 1 51/846 دلزدگی زناشویی 

از لحااظ  کنتارلو  آزماایش هاایباین گروهآزماون، باا کنتارل پیش نشان داده شده اسات 5همان طور که در جدول 

نماره با توجه باه میاانگین  رفتاری تلفیقیی زوج درمانآموزش  ،به عبارت دیگر د.داری وجود دارتفاوت معنیجنسی   صمیمیت
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جنسای  صامیمیتافزایش معنادار موجب  ،گروه گواهجنسی  صمیمیتنمره  نسبت به میانگین  گروه آزمایشجنسی    صمیمیت

تفاوت هاای فاردی در   درصد  78باشد، یعنی  می  778/0میزان تأثیر یا تفاوت برابر با    (.p  >001/0)شده استدر گروه آزمایش  

آزماون، با کنتارل پیش نتایج نشان داد همچنین باشد. می مربوط به تأثیر زوج درمانی رفتاری تلفیقینمرات صمیمیت جنسی  

باه عباارت  .(=43/226Fو >p 001/0) دداری وجود دارتفاوت معنیدلزدگی زناشویی از لحاظ  کنترلو  آزمایش هایبین گروه

نماره  نسابت باه میاانگین  گروه آزماایشدلزدگی زناشویی  نمره  با توجه به میانگین   ی رفتاری تلفیقیزوج درمانآموزش    ،دیگر

میازان تاأثیر (. p >001/0) شده استدر گروه آزمایش کاهش معنادار دلزدگی زناشویی موجب    کنترل،گروه  دلزدگی زناشویی  

زوج درماانی مرباوط باه تاأثیر  دلزدگی زناشوییتفاوت های فردی در نمرات  درصد 87باشد، یعنی می 869/0یا تفاوت برابر با  

 باشد.  می رفتاری تلفیقی

 

 : بحث و نتیجه گیری

داری وجود تفاوت معنیصمیمیت جنسی  از لحاظ    کنترلو      آزمایش  بین گروهآزمون،  با کنترل پیش  نشان داد  جهمچنین نتای

نسبت به   گروه آزمایشصمیمیت جنسی  نمره  با توجه به میانگین  ی رفتاری تلفیقی  درمانزوج  آموزش    ،به عبارت دیگر  د.دار

این یافته با  .  شده استدر گروه آزمایش  افزایش معنادار صمیمیت جنسی  موجب    ، گروه گواهنمره صمیمیت جنسی    میانگین

در    بوده است. بنابراین    همسو و هماهنگ      2015درو مایرال    2014در  ، سوبرال و همکاران  1396درو همکاران    پناهینتایج  

 برآوردن  و نیازها بیان نحوه و هازوج  بین  روابط سازیغنی و  اصالح  بر تلفیقی-رفتاری درمانی توان گفت زوج تبیین این نتایج می

 کردن  مراقبت موجب دارد، هازوج  از هریک  خودارزشمندی بر  آن  تأثیر و یکدیگر از هازوج  جنسی مندیبهره بیان میزان و نیازها

در    مایرال بگذارد. به سزایی تأثیر هازوج  زناشویی رضایت و صمیمیت بر  تواندمی مجموع  در و شود،می همدیگر از  شوهر و زن

 از  ابرازی خود غیرکالمی، و کالمی هایتعامل برقراری از اعم هازوج  صمیمی روابط سازیغنی روش  این در رده،ک بیان   2015

صمیمیت   بهبود  و روابط  بر  تواندمی غیرکالمی و کالمی هایکنندهتقویت  دریافت همچنین و گرفتن آغوش  در لمس، جمله

تلفیقی درمانی زوجهمچنین    باشد. داشته مثبتی تأثیر جنسی  کمک هازوج  سازگاری و احساسات این از آگاهی به رفتاری 

  کناره  هایزوج  در تلفیقی-رفتاری  درمانی زوج طرفی از .باشد مؤثر  همسر با نزدیک  و صمیمانهروابط   ایجاد در تواندمی کند،می

نیز  سازگاری  و عاطفی، جنسی صمیمیت میزان تواندمی زیرا  کند؛ ترآسان  را  آرامش و حمایت درخواست ابراز  تواندمی  گیر 

مبتنیدهد افزایش  را  هاآن  زناشویی تلفیقی  رفتاری  رویکرد   مشکالت  حل  برای که  است درمانی هایشیوه  از  دسته  آن بر  . 

 فاقد نیز آنها و باشد هازوج بین شناختی هایتحریف  از ناشی تواندمی که مشکالتی رود.می  به کار هازوج  ارتباط به مربوط

 رو،این  از .(17) باشند  خود بین هایارتباط چگونگی از  ناشی مشکالت حل  و  بینانهواقع درك برای الزم هایمهارت و  آگاهی

 بین تعارض و آشفتگی بروز از ها،زوج به تعارض مدیریت هایروش  آموزش نیز و رفتاری و ارتباطی هایمهارت آموزشی برنامه

 نشان  را  ارتباطی منفی هایمهارت  و رفتاری  ناسازگاری از  تریپایین سط  هازوج  که شودمی  باعث و کند،می جلوگیری آنها

تلفیقی    در عمده هایروش از یکی (.18)  دهند رفتاری  درمانی   پس در که است  نرم هیجانات ابراز به هازوج  تشویقزوج 

درك   دلسوزی، پرورش برای همدالنه است. که ایجاد اتحاد در اساسی هایاز تکنیک  یکی روش این  است. نهفته  سخت هیجانات

  که  شودمی  باعث مکرر صورت  به تحمل عدم و  خشم  خصومت، مانند سخت هیجانات ابراز  است. شده ابداع  صمیمیت و  کردن

 ترس، ناایمنی،  احساس  تنهایی،  مانند نرم هیجانات ابراز دیگر، سوی  از  دهد. پاسخ جویانهتالفی و تدافعانه صورت  به  مقابل زوج

 فرض  درمانی رفتاری تلفیقیزوج  بنابراین برانگیزد را هازوج هیجانی صمیمیت و همدلی تواندمی زیاد احتمال به عشق و تمایل

 (.19) است قموف ندرما در اساسی جنبه ک ی نرم طریق افشاگری از پذیرش پرورش کندمی
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داری تفااوت معنایدلزدگای زناشاویی از لحاظ  کنترلو  آزمایش هایبین گروهآزمون،  با کنترل پیش  نشان داد  جنتای  همچنین

نسبت   گروه آزمایشدلزدگی زناشویی  نمره  با توجه به میانگین   ی رفتاری تلفیقیزوج درمانآموزش    ،به عبارت دیگر  د.وجود دار

این یافتاه .  شده استدر گروه آزمایش  کاهش معنادار دلزدگی زناشویی  موجب    کنترل،گروه  نمره دلزدگی زناشویی    به میانگین

 تاوان گفات زوجدر تبیین این نتایج میهمسو و هماهنگ است.  الهمکاران و مایربا نتایج خجسته مهر و همکاران، عباسی و 

 تنبیه و مثبت رفتارهای تقویت رفتار،  تبادل مانند رفتاری درمان اصول به کارگیری رفتاری، هایجنبه بر تلفیقی رفتاری درمانی

 دلزدگی شودمی موجب است؛ هازوج تعارض بروز و نامناسب تعامل گیریشکل از جلوگیری و رفتار اصالح ناشایست، رفتارهای

 بین اظهارات برای رفتارها، سازیروشن و پاسخ و پرسش برای امن فضایی ایجاد یابد. بهبود آنها روابط و کاهش هازوج زناشویی

 روش ایان آماوزش کناد. نزدیاک به هم عاطفی لحاظ را از هازوج تواندمی ابهام از دور به و کارامد رفتارهای بر تمرکز و هازوج

 درماانیشاود. زوجاین می زناشاویی رواباط و بهباود مناسب ارتباطی رفتارهای توسعه درست، ارتباطی مهارتهای باعث کسب

 زناشویی زندگی در مخرب و غیرمنطقی باورهای شناختی، دارای خطاهای اغلب که دلزده، هایزوج شد موجب تلفیقی-رفتاری

 اسانادهای و ناامعقول انتظارات باورها، و ببرند باال شانغیرمنطقی باورهای و اسناد نسبت به را خود آگاهی بتوانند بودند، خود

 مثبات هایجنباه به نسبت را خود شناخت و کنند، اصالح شدمی موردبی هایدلخوری باعث که را رفتار یکدیگر از خود اشتباه

 .دهند کاهش را خود زناشویی دلزدگی نهایت در و افزایش یکدیگر رفتار

 کاه جاایی تا را شرایط که است بوده پژوهشگر این کوشش چند هر نمود، تفسیر احتیاط با بایستی را پژوهش این گیرینتیجه

 باشاد.می دشاوار همیشاه کنتارل شاناختی روان درماان هام امار آن و انسانی هایآزمودنی درباره اما کند، کنترل دارد امکان

 سان و جانس ازدواج، مادت متغیرهای به با توجه درمانی رویکرد این اثربخشی میزان بعدی، هایپژوهش در شودمی پیشنهاد

 و دیگر، هایسازمان از هایینمونه تر،های بزرگنمونه تا شودمی پیشنهاد آتی مطالعات جهت شود. مقایسه و بررسی هاآزمودنی

 هایافتاه بیشاتر پاذیری جهات تعمایم تر گسترده نتایج به دستیابی منظور به های بعدیپژوهش انجام در دیگر از شهرهای یا

 از تاا گیرناد قارار مورد ارزیاابی طولی صورت به شده گرفته کار به درمانی سودمندی روش که شودمی پیشنهاد گیرد. صورت

 دلزدگای بار تلفیقای رفتااری درماانی زوج اثربخشای به توجه با گردد. حاصل بیشتری زمان اطمینان طول در هایافته صحت

 و دولتای مراکز و هاسازمان شودمی پیشنهاد آزمایش گروه هایزوج در صمیمیت بهبود و صمیمیت از ترس کاهش و زناشویی

شاود می پیشانهاد .کنناد اساتفاده خاانوادگی و زناشاویی مشاکالت حال در رویکارد ایان از خانواده، آموزش متولی خصوصی

 این یپژوهش در و های رفتاری تلفیقی صورت گرفتهدرمان مانند درمانی غیردارویی هایروش از آگاهی جهت الزم رسانیاطالع

 شوند.  مقایسه یکدیگر با الحاقی هایدرمان عنوان چه به و انتخابی هایدرمانن عنوا به چه دارویی  ایهنبا درما درمانی رویکرد

 محدودیتهای پژوهش:

 نتایج تعمیم امکان که بود پژوهشگر دسترس که در مشاوره سه مرکز به مراجعه کننده هایزوج به آماری جامعه بودن محدود

 سازد.می مواجه محدودیت با های جامعهگروه سایر به را پژوهش این

 تضاد منافع:

 نویسندگان مقاله هیچ نوع تضاد منافعی را ذکر نمی کنند.  
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