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 چکیده 

رفتارمتقابل    راستایدر  مقدمه: بررسی  رواندرمانی،  گوناگون  که    رویکردهای  روشی  در  اثربخشیبعنوان   ارتباطات   حیطهزیادی 

زناشویی    مختلف روابط  به نظر میرسدبخصوص  این رو.دارد،پرکاربرد  اثربخشی روان   از  با هدف    بر   مبتنی  درمانی پژوهش حاضر 

 .پذیرفته استبالینی انجام  غیر افسردگی اختالل دارای  زنان جنسی رضایت زناشویی و دلزدگی  بر  متقابل رفتار تحلیل

با گروه کنترل میآزمون پسبا طرح پیش  تجربینیمه    بصورتپژوهش    روش پژوهش: کلیه  باشد.  آزمون  پژوهش   زنان جامعه 

بودند که از این   95بالینی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال    غیر  افسردگی  اختالل  دارای

در دو گروه آزمایش     ساده  و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفی  دردسترسنفر به روش    40میان  

متقابل را دریافت نموده و هر دو گروه    رفتار   تحلیل  بر  مبتنی  مانیجلسه روان در  10و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت  

  رضایت  و(  1996، دلزدگی پاینز)  (1996  براون،  و     بک)     بک  افسردگی   های  در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه

  SPSS-22کوواریانس و با استفاده از نرم افزارهای جمع آوری شده به وسیله آزمون  پاسخ دادند. داده  (1981)هادسون  جنسی

 تجزیه و تحلیل شدند. 

زناشویییافته  یافته ها: نشان داد که بین میانگین دلزدگی  آزمون   رضایت  و   ها  و کنترل در مرحله پس  آزمایش  جنسی گروه 

 ( P<01/0تفاوت معناداری وجود داشت. )
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اثربخشی ب.  میرزاییان  ی،  دوستی  ن،  فر  رضایی    دلزدگی   بر  متقابل  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  درمانیروان  استناد: 

 106-120(: 3)8؛ 1398، خانواده و بهداشت: غیربالینی افسردگی به  مبتال زنان جنسی رضایت و  زناشویی

  



 غیربالینی   افسردگی  به  مبتال  زنان  جنسی  رضایت  و  زناشویی  دلزدگی  بر  متقابل  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  درمانیروان   اثربخشی

 : مقدمه

  مقام دومین  2020تا سال    ،ازمان جهانی بهداشتس  بینی  پیشاست که بر اساس    روانی  هایاختالل  ترینشایع  جمله  ازافسردگی  

 . ( 1)خواهد کرد کسبرا در بین بیماری های تهدید کننده سالمت روحی و جسمی انسانها پس از بیماری های قلبی و عروقی 

گاهی احساس خلق  ممکن است هاانسانتمامی  (. 2) استزده شده تخمین  ٪25 حدود در جمعیت عادی  افسردگی. میزان شیوع 

کنندپایین   تجربه  امر  ولی   را  نماید   این  ایجاد  اطرافیانش  ویا  برای شخص  هایی  ناراحتی  میتواند  (.  3)  درصورت طوالنی شدن 

توسط   نتایج مطالعات صورت گرفته  (.4افسرده قابل مشاهده است )  هایانسان احساس بی ارزشی در      و  عالیمی مانند غم و اندوه

همکاران)1  نام که  (5و  است  آن  دهنده  شرا  تواندمیافسردگی    نشان  خانوادگیاز  زناشویی  ،یط  ناکارآمدی    ،روابط  و  کارآمدی 

   .گذاردب تأثیربر روابط و رضایت زناشویی  به طور متقابلو   پذیرفته تأثیرجنسی زوجین 

می    2روی می دهد دلزدگی زناشویی   ان آنهایکی دیگر از متغیرهایی که به نظر می رسد در روابط افراد دارای افسردگی با همسر

 رابطه می   وارد  انتظارات،  و  رؤیاها   از  ای  مجموعه  با  کدام  هر  کنند،  آغاز می  را  صمیمانه  روابط  یکدیگر  با  ها  زوج  که  باشد. هنگامی

و    شود   می   زیان   دچار  رابطه  و   ازدواج  شوند،   می   جایگزین  زا  تجارب استرس   و  تنبیه  با   انتظارات  و   رؤیاها   این   که  هنگامی  و   شوند

  واقعیات   و   توقعات   تناسب میان  عدم   از  که  است  ای  کننده   ناراحت  وضعیت  یابد. دلزدگی زناشویی،   می   پایان  دلزدگی  با   سرانجام

  از با  و باشد  ابعاد مختلف دارای تواند  می دلزدگی. دارد بستگی باورهایشان  و ها  سازگاری زوج میزان به آن میزان و  شود می  ناشی

 (.  6شود ) همراه  روانی  و  عاطفی  جسمی، افتادن پا

بر می  طرفه  دو   لذت  ایجاد  در  یو  توانایی  جنسی و  رابطه  نوع  از  فرد  خوشایند  احساس  نیز  جنسی  رضایت   رضایت .  گیردرا در 

  آوردن  دست  به  تواناییو    جنسی  شریک  با  ارتباط  به  نیاز  ،  جنسی  هایفعالیت  به  عالقه  ،  خود  بدن  در مورد  احساس  شامل  جنسی

بخش    رضایت جنسی قضاوت و تحلیل فرد از رفتار جنسی خویش که آن را لذت همچنین  (.  7است )  جنسی  فعالیت   از  رضایت

  که با سالمت انسان و جامعه وی ارتباط دارد  زهای فردی و تعامالت بین فردیو به عنوان یکی از نیا  شده تعریف    ، نمایدمیتصور  

از جمله متغیرهایی هستند که8)  شودقلمداد می زناشویی و رضایت جنسی  افسردگی در    تأثیرتحت    ممکن است  (. صمیمیت 

افراد دارای    هاییدرمانکارگیری  ه  ؛ لذا بدنگذارب    تأثیرو یا بر افسردگی    دنگیرافراد قرار   افسردگی مورد  که این متغیرها را در 

 . باشدمی بسیار مهم  ، دهد میقرار  اهمیتتوجه و 

است    درمانی   روان  نظام  یک  ( و 9به عنوان یکی از رویکردهای پرنفوذ در حوزه روابط به شمار آمده )  متقابل  ارتباط  دیدگاه تحلیل

  تغییر   و  رشد  به منظور  شخصیت  مورد  در  عمیق  هایپریشی  روان  تا  روزانه گرفته  مشکالت  از  ،  روانی   التالاخت  انواع  درمان  در  که

دارد   را  کارآیی  بیشترین  باشد  و ارتباطات  فردی  بین  روابط  ،افراد  درک  به  نیاز  که  هایی زمینه در    روش  این.  رود می  کار  به  شخصی

که   انددادهنشان    هنری در مشاوره های گروهی  بر اساس رضایت زناشویی  مانند   این راستا برخی پژوهشگران  همین  در  .(10)

  11دارد )  تأثیرمشاوره گروهی تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت روابط زناشویی و سطوح مختلف این روابط همچون رضایت جنسی  

اینکه تحلیل رفتار   در نظر داشتنو    آورد  بین زوجینی عمیقی را به بار  مشکالت خانوادگی و    تواندمیبا توجه به اینکه افسردگی  (

پژوهش    ،اثرات مثبتی را بر روابط زناشویی بر جای بگذارد  هم در سطح درون روانی و هم در سطح بین فردی  تواندمینیز  متقابل  

اثربخشی  حاضر با هدف    هب  مبتال   زنان  جنسی  رضایت  و  زناشویی  دلزدگی  بر   متقابل   رفتار  تحلیل  بر   مبتنی  درمانیروان   بررسی 

 .ه استبالینی انجام گرفت غیر افسردگی

 

 

 
1 .Nam 
2 .Couple burnout 
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 پژوهش:   روش

پس آزمون با    -آزمون    شی با پ   تجربی   مطالعات نیمه  زمرهدر    ، ت موضوعیو از لحاظ ماه  بنیادیپژوهش حاضر از نوع مطالعات  

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی   ینیبال ریغ  افسردگی اختالل دارای  . جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زنانقرار داردگروه کنترل 

دارا )بعلت در دسترس بودن ونفر  40ای به حجم  که از این جامعه نمونه   باشدمی  1395و درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال  

به  معیارهای ورو.  قرار گرفتند.  نفر(  20)و کنترلنفر(  20)آزمایش    هایگروهدر    انتخاب شده و معیارهای ورود و خروج(  بودن د 

  ؛  توسط بر اساس پرسشنامه افسردگی بکافسردگی در سطح م  هاینشانه دارا بودن    -1  "پژوهش در برگیرنده مواردی همچون:

حداقل    -2 حداکثر    سال   20سن  دیپلم  -3  سال؛   45و  حداقل  تحصیالت  بودن سطح  در    -4؛  دارا  برای شرکت  فرد  پذیرفتن 

امضای    ، پژوهش از  افکار جدی    یکوتیکسا  های نشانهداشتن    -1  "نیز شامل  خروج   معیارهای  بوده و   "کتبی  نامهرضایتپس  یا 

دریافت    -3  و افسردگی در سطح خفیف و یا شدید   بیماری عصبی یا سوء مصرف مواد  ،  داشتن اختالل شخصیت  -2خودکشی  

پس از کسب اجازه   به منظور رعایت جوانب اخالقی.ه استبود"هنگام ورود به پژوهش    دارودرمانی یا سایر مداخالت روانشناختی

پس از کسب رضایت آنها و امضای فرم  اهداف و روش پژوهش برای آزمودنی ها توضیح داده شد و  الزم از مدیران مراکزمشاوره،

مده  آاطالعات به دست    نبرمحرمانه بود  اسخدهی کامل و واضح توضیح داده شدومربوطه ،پرسشنامه ها عرضه گردیده وروش پ 

به آزمودنی ها یاداوری شد که هیچ فشار و اجباری برای ادامه مشارکت وجود نداشته و خروج از این آزمون اختیاری  .گردید تاکید  

   میباشد.  

بعلت در دسترس    از مناطق شهری تهران    اول تا چهارم  منطقه  4به این صورت بود که ابتدا    ی پژوهش هادادهروش گردآوری  

  و البته تمایل بیشتر این افراد به مسائل رواندرمانی در مقایسه با دیگر مناطق   ر این مناطقبودن و تعداد بیشتر مراکز مشاوره د

بوده ودارای معیارهای    ربالینیدارای افسردگی غی  ی که زنان  کلیه،  منطقه  4سپس با مراجعه به مراکز مشاوره این    انتخاب شده و ،

اند بوده  پژوهش  این  به  به  و  انتخاب گردیده   ، ورود  رسید    40تعدادآنها  بکار گرفته    )نفر  تحقیق  این  در  آماری که  روشهای  در 

  گروهبه دو    بر اساس قرعه کشی  گمارش تصادفی آوردن نتیجه قابل قبول کافی بود(پس از  سته دنفربرای ب  40شدتعداد نمونه  

وآزما  و  کنترل آزمون  یش  پیش  آزمایش  ،انجام  متقابل  روان  گروه  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  ای دقیقه   60جلسه    10  دررا  درمانی 

پرسشنامه رضایت جنسی   و  دلزدگی پاینز   پرسشنامه،  افسردگی بک  نامهبه وسیله پرسشمجددا  دو گروه    دریافت کرده و سپس

گرفتند.   قرار  ارزیابی  مورد  تحلیل  هادسون  و  تجزیه  توصیفی  های روشاز    ، هادادهبرای  آمار  در  انحراف   موجود  و  )میانگین 

 . بهره گرفته شد SPSS V.22)تحلیل کواریانس( و نرم افزار  و استنباطی استاندارد(

 : بودندامه های زیر استفاده قرار گرفتند شامل پرسش نرد ابزارهای اصلی که در این آزمون مو

بک   نامهپرسش   پرسش  :1افسردگی  پرسشاین  شده  بازنگری  شکل  شدت  نامه  سنجش  جهت  که  است  بک  افسردگی  نامه 

پرسشنامه  همخوان است و همانند IV-DSM 2(. این ویرایش در مقایسه با ویرایش اول بیشتر با  12افسردگی تدوین شده است )

دهد. به منظور پاسخگویی به این  سوالی است و تمام عناصر افسردگی بر اساس نظریه شناختی را پوشش می  21اضطراب بک،  

  ن یا  در   نمره  حداقل .  دهند   پاسخ  سه  تا  صفر  از  یادرجه  چهار  کرتیل  اسیمق  کی  یمبنا  بر  ماده   هر   به  د یبا  ها پرسشنامه، آزمودنی

  . دیآیم  دست  به  میمستق  طوربه  فرد  نمره  ها، ماده  از  کی  هر  در  فرد  نمرات  کردن  جمع  با.  است  63  آن  حداکثر  و  صفر  آزمون

پرسشیافته این  که  داد  نشان  پژوهش  آلفا  های  ضریب  دیگری  بررسی  همچنین  دارد،  باالیی  درونی  ثبات  ضریب  91/0نامه   ،

 
1 . Beck Depression Inventory 
2 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 
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نیمه   میان دو  فاصله یک هفته  89/0همبستگی  به  بازآزمایی  برای   94/0، ضریب  آزمون  وثبات درونی  داد  آن گزارش  برای  را 

 (. 13گزارش شده است ) 73/0و پایایی بازآزمایی آن  87/0دانشجویان ایرانی 

 :1زناشویی پاینزد(مقیاس دلزدگی

دلزدگی )مقیاس  پاینز  خود 14زناشویی  ابزار  یک  اندازه (  برای  که  است  بین  سنجی  در  زناشویی  دلزدگی  درجه  زوجین گیری 

شامل   و  گردیده  هفت  21طراحی  مقیاس  یک  روی  بر  موارد  این  است.  دامنهدرجهگویه  در  از  ای  تا  1ای  =همیشه 7=هرگز 

ماده آن شامل عبارات   4ارزش بودن و  های منفی مانند خستگی، ناراحتی و بیماده آن شامل عبارت  17شود و  گذاری مینمره

بو پرانرژی  و  بودن  خوشحال  مانند  نمرهمثبت  که  است  این  دن  به  4گذاری  در ماده  مقیاس  این  نمرات  است.  معکوس  صورت 

دهنده دلزدگی زناشویی باال است. ضریب پایایی مقیاس با روش بازآزمایی در یک  گیرد و نمره باال نشانقرار می  21-147محدوده 

کرونباخ و تنصیف مقیاس ( آلفای  1391منش )اد (. در پژوهش نادری و آز1996محاسبه شد )پاینز،    76/0ماهه برابر با  دور یک

آمده است. همچنین اعتبار مقیاس مذکور برحسب همبستگی با مقیاس رضایت  دستبه  90/0و    92/0دلزدگی زناشویی به ترتیب  

استفاده    (. در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس با15( بررسی و مورد تأیید قرارگرفته است )001/0P<  ،40/0-=rزناشویی انریچ )

دست  به  -58/0(  1389سؤالی رضایت زناشویی رجبی )  13زمان آن با مقیاس  و ضریب روایی هم  84/0از ضریب آلفای کرونباخ  

 باشد. آمد که از لحاظ آماری معنادار می

رضایت   –توسط هادسون    1981در سال    :2پرسشنامه رضایت جنسی هادسون  ارزیابی سطوح  برای  و کروسکاپ  هریسون 

دارای  جنس مقیاس  این  شد.  ساخته  زوجین  می  25ی  پرسشنامهسؤال  جزء  و  میباشد  به  های خودگزارش دهی محسوب  شود 

مثال،   می"عنوان  احساس  جنسیمن  زندگی  که  نمیکنم  من  همسر  یا  است  کیفیت  فاقد  ارضا  ام  مرا  جنسی  لحاظ  از  تواند 

شود. برای بدست آوردن امتیاز  مشخص می  6تا    0ای بین  درجه   7.پاسخ آزمودنی به هر ماده آزمون در سطح یک مقیاس  "کند.

خواهد داشت. ثبات   150تا    0ای از  می گردد.این امتیاز دامنه  کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سؤاالت با هم محاسبه

با روش باز آزمایی با    بدست آمد. اعتبار مقیاس نیز  91/0درونی این مقیاس توسط طراحان محاسبه  شده و آلفای کرونباخ آن  

برابر   داد    93/0فاصله یک هفته محاسبه گردید که  نتایج نشان  روایی تفکیکی محاسبه گردید که  از طریق  مقیاس  روایی  شد. 

( به اجرای طرح مجدد به  16مقیاس توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد مشکالت جنسی را دارد. این پرسشنامه توسط پوراکبر )

ب  15فاصله   آزمون  روز  بوسیله  آن  مجدد  اجرای  و  آزمون  اجرای  نتایج  گردید.  انجام  مقیاس  هنجاری  وضعیت  بررسی  رای 

شده است. همچنین   1/0در سطح معناداری    956/0همبستگی مورد تحلیل واقع شد. نتایج این آزمون نشانگر میزان همبستگی  

آزمونبرای بررسی دقیق از روش دونیمه کردن  اعتبار بدست آمده  نیز    88/0  تر    80/0شده است. ضریب گاتمن محاسبه شده 

 باشد. می

 : برنامه درمانی

 نشان داده شده است.  1درمانی در جدول   جلسه  10 روند

 گروه آزمایش  درمانی   جلسات 10:  1جدول  

 برنامه درمانی  جلسه

  ساختاری  و غیرکالمی، تحلیل   کالمی   های   پیام   از   برقراری رابطه درمانی، آموزش استفاده اول 

 
1 . Pine couple burnout measurement 
2 .Hudson sex satisfaction questionnaire  
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  و  وضعیت  از  مختصری  شرح  شد  خواسته  از فرد (.  والد، کودک  بالغ، )   نفسانی   حالت   ساده 

 دهند. ارائه فردی اش  بین خودو روابط زندگی تاریخچه

بحث دوم و  شد  تحلیل  تاریخچه  درباره  آموزش  خواسته  فرد  از  متقابل.   از   مورد  یک  رفتار 

بحث شدسپس    و  نموده  قرائت  را  ای خودمحاوره  ارتباط آن  مورد    فرد  به  ادامه  در.  در 

 . داده شد( ایگوگرام رسم) خانگی  تکلیف

توضیح  و  گرفت  قرار  موردبررسی  خانگی  تکالیف سوم   کتاب   خصوص  در  مختصری  درمانگر 

ارائه  حالت  چهار  و  آخر  وضعیت  قواعد   توضیح  جلسه  این   در  درمان  فرایند.  کرد  روانی 

 در .  بود  وجود  ابراز  نحوه  دوستان و   دیگران،  خود،  به  احترام  مورد  ارتباطی  و نقش آن در

 ارائه گردید ( پیچیده ساختاری تحلیل اساس بر ایگوگرام رسم) تکلیف نیز این جلسه

زندگی    در  ارتباطی  الگوهای  بانقش   فرد  جلسه  این  قبل،در  جلسه  تکلیف  بررسی  از  پس چهارم

شد  اجتماعی   و   شخصی  های   از  متقاطع   و   مکمل   متقابل   روابط  نوازش،  آموزش  . آشنا 

 بود. این جلسه مداخالت

  وضعیت   و (  کودک  من)   غیرارادی دوران کودکی  های  نوازی  باز  قبل،  جلسه  تکلیف  بررسی پنجم 

شد  طور  به  زندگی   اساسی   های تشریح  مطالعه.  کامل  بر  روانی    های  بازی  کتاب  تاکید 

زبانی  والدینی  من  حالت  هایبازنوازی  سپس   ،1( برن  اریک)   انجام  مثال  با  همراه  ساده   با 

 شد. 

 مشغولیت   این .کند بیان را مواجه است آن  با که  ذهنی های مشغولیت شد خواسته فرد از ششم

  خانواده و  با   ارتباطی  ، مسائل   آینده  در  شغلی   های  خانواده، نگرانی  از  دوری  تواند   می   ها 

باز  از  بود  عبارت  فراینددرمان.  باشد.  و..   ازدواج  دوستان، .  بالغ  من  حالت  نوازی  آموزش 

در  شد  خواسته  فرد  از  سپس   و  بحث  دیگران  با   خود  تعامل   و   ها   مورد مشغولیت  مجدداً 

تکلیف    نیز  و  مضاعف  متقابل   رفتار  و   پنهان  روابط  جلسه آموزش  این  در.  کند   نظر   تبادل

 شد. ارائه پنهان روابط مثال از چند  با همراه

  چهار   جلسه، آموزش  این  مداخله درمانی  . شد  بررسی  قبل  جلسه  تکلیف  جلسه  ابتدای  در هفتم

 و تحلیل   تجزیه   به  فرد  شد  سعی  جلسه  این  در.  درون بود  کودک  شفای  و  وجودی  وضعیت

 را در   ها  حالت  این  بین  ارتباط  برقراری  نحوه  و  بپردازد(  والد  -  بالغ  -کودک)های    حالت

 (. مسلط نا  و دست مسلط با  پاسخ   و پرسش) تکلیف  ارائه. گیرد بکار خود روزمره رفتار

 مهارت   تمرین  وبه(  نمایش  تمرین ایفای)  عملی  صورت  به  کار  و  قبل  جلسه  تکلیف  بررسی هشتم

  .شد  استخراج و گفته  فرد   هر  زندگی  های  همچنین قصه.  داشت  اختصاص  ارتباطی   های

. بود  جلسه  این  از مداخالت  بالغ  کردن  فعال  های  شیوه  و  زمان  مدیریت  مفاهیم  آموزش

 .صورت گرفت(خود  رفتارهای در بالغ  از من استفاده و  زمان مدیریت تعیین) تکلیف ارائه

  در   فرد  کنونی  رفتار  و   نفسانی   های  از حالت   برخی   و   بررسی  قبل  جلسه  تکلیف   ابتدا  در نهم

 
1 .Eric Berne 



 غیربالینی   افسردگی  به  مبتال  زنان  جنسی  رضایت  و  زناشویی  دلزدگی  بر  متقابل  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  درمانیروان   اثربخشی

بازخورد  به  نقش  ایفای  قالب اخذ    و  ها  دهنده  سوق   ها،  بازدارنده.  شد  ارائه  صورت 

 شد. داده آموزش تصمیمات

  این  در.  قبلی  جلسات  مرور  و  ابهامات  مورد  در  گویی  پاسخ  قبل،  جلسه  تکلیف  بررسی دهم

  مورد   در  فرد  توسط  آن  دریافت   و  بازخوردها  و   مرور   درمانی  اهداف   و  برنامه  کلیه  جلسه

  دست  در  از  بود  عبارت  آخر  جلسه  درمانی   مداخله.  شد  تحلیل  و   تجزیه  درمان  پیشرفت

 محیط   در  متقابل  رفتار  تحلیل  های  آموخته  کارگیری  به   بالغ،  من  اجرایی  قدرت  گرفتن

 .رهبری خود به نیل جهت در اجتماع و  گروهی، خانواده های

 

 هایافته

تقسیم گردیده    نفره پیش آزمون و پس آزمون  20نفر بوده و به دو گروه    40تعداد شرکت کنندگان در آزمون که    با توجه به

 گردیده است.  ارائه 2اند،اطالعات دموگرافیک در جدول 

 گروهای مورد مطالعه  توزیع فراوانی و درصد ویژگیهای دموگرافیک :2جدول

Frequency distribution and percentage of demographic characteristics in the study groups 

مشخصات 

 فردی 

 گروه آزمایش  گروه کنترل 

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  سطوح

     تحصیلت

 40 8 30 6 دیپلم

 10 2 15 3 فوق دیپلم

 35 7 40 8 لیسانس

فوق لیسانس 

 و دکترا 

3 15 3 15 

     شغل

 50 10 65 13 شاغل

 20 4 10 2 خانه دار

 30 6 25 5 دانشجو 

     سن

 50 10 40 8 سال   30تا    20

 40 8 50 10 سال   40تا    30

 10 2 10 2 سال   45تا    40
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 های مورد مطالعهدر گروه و رضایت جنسی زناشویی دلزدگیهای توصیفی متغیر محاسبه شاخص:  3  جدول

Calculation of the descriptive indicators of Couple burnout and sexual satisfaction in the study 

groups 

 پس آزمون  پیش آزمون  گروه  متغیر 

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین 

زناشویی   دلزدگی  74/15 65/81 66/14 25/91 آزمایش  

 15/14 84 30/13 30/87 کنترل 

 29/11 30/53 27/9 50/43 آزمایش  رضایت جنسی

 10 10/47 87/10 90/45 کنترل

گروه آزمایش و کنترل به ترتیب   در مرحله پس آزمون دوزناشویی    دلزدگیمیانگین    شودمیمشاهده    3همانطور که در جدول

با   پس    جنسی  رضایتمیانگین  و    است  بوده   84و    65/81برابر  مرحله  دودر  با    آزمون  برابر  ترتیب  به  کنترل  و  آزمایش  گروه 

آمد  10/47و    30/53 استبدست  معنی   .ه  دادن  نشان  منظور  چند به  کواریانس  تحلیل  از  فوق  نمرات جدول  بین  تفاوت  داری 

واریانس    از،ن و برای بررسی تساوییهای تحلیل کواریانس چند متغیره از آزمون لومتغیره استفاده شد. جهت بررسی پیش فرض

نتایج بررسی همگنی واریانس استفاده شد.  آزمون لوخطای دو گروه  نشان داد که معنی داری  آزمون  یها  نمرات    دلزدگین در 

های مورد های خطا در گروهباشد. با توجه به این امر پیش فرض همگنی واریانسمی  05/0زناشویی و رضایت جنسی بیشتر از  

لذا    ،کنددار نبودن تعامل شرایط و پیش آزمون حمایت میمگنی شیب رگرسیون نیز از معنیمطالعه محقق شده است. بررسی ه

فرض میپیش  و  بوده  برقرار  کواریانس  تحلیل  آزمون های  نمرات  تحلیل  برای  متغیره  چند  کواریانس  تحلیل  از  استفاده  توان  ها 

زناشویی و رضایت جنسی در گروه مداخله و لیست انتظار   دلزدگی  هایآزموننتایج معناداری تحلیل کواریانس چند متغیره    نمود.

آزمون  معناداری همه  که سطوح  بود  این  دهنده  نشان  مجاز  نیز  را  متغیری  چند  کواریانس  تحلیل  آزمون  از  استفاده  قابلیت  ها 

 توان به نتایج آن اعتماد کرد. شمارد و میمی

 

 ( n=40)مانکوا( برای فرضیه اصلی ) نتایج آزمون تحلیل کوواریانس  : 4جدول  

Results of the covariance analysis (Manco) for the basic hypothesis (n=40) 

 

درجه آزادی   F مقدار  آزمون

 گروه 

درجه آزادی  

 خطا

 سطح معناداری 

             <001/0     33 3 44/38 22/0 آزمون المبدای ویلکز 

 <001/0 23 8 55/11 199/0 آزمون المبدای ویلکز   



 غیربالینی   افسردگی  به  مبتال  زنان  جنسی  رضایت  و  زناشویی  دلزدگی  بر  متقابل  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  درمانیروان   اثربخشی

از   ترکوچکالمبدای ویلکز    آزمونسطح معناداری  ،    α=%05  گیریاندازه  یو خطا  %95نان  یدر سطح اطم؛ چون  4مطابق جدول  

  تأییدبنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش  ،  (F  ,44/38  ( =33/3)  F  ,001/0<  P  (23/8)  =55/11)  محاسبه شده است  05/0

نتیجه گرفت که    توانمیوجود دارد. لذا    معناداری؛ یعنی بین دو گروه حداقل در یکی از متغیرهای مورد آزمون تفاوت  گرددمی

 اشته است. د تأثیر افراد گروه نمونه رضایت جنسی و  زناشویی دلزدگیبر  رفتار متقابل لیبر تحل  یمبتن روان درمانی

 .آزمایش و کنترل  یهاگروهرضایت جنسی در و   زناشویی دلزدگی کوواریانس چند متغیرهخالصه تحلیل :  5جدول  

Summary of multivariate covariance analysis of Couple burnout and sexual satisfaction in the 

experimental and control groups 

مجموع  شاخص منبع تغییرات 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

 میانگین

 مجذورات

F   سطح

 داری معنی

اندازه 

 اثر 

اثر گروه 

برای پس 

 آزمون

  

 581/0 001/0 56/48 19/248 2 38/496 زناشویی   دلزدگی

 426/0 001/0 01/26    5/354 2 16/709 رضایت جنسی

اثر گروه 

 پیشبرای  

 آزمون

 780/0 001/0 251/0 67/2 2 35/5 زناشویی   دلزدگی

 521/0 001/0 666/0   5/18 2 00/37 رضایت جنسی

 

جدول   در  که  طوری  برای    ، گرددمیمالحظه    نیز  5همان  ترتیب  به  چندمتغیره  کوواریانس  تحلیل    زناشویی  دلزدگینتایج 

(001/0>P ، 56/48  =F )  رضایت جنسی و(001/0 >P ،01/26  =F  نشان )پس آزمون دو گروه پس از  هایمیانگینبین   دهد می

عبارت   به  دارد؛  وجود  معناداری  اختالف  کمکی  تصادفی  متغیر  اثر  بین  حذف  جنسی  و    زناشویی  دلزدگیدیگر    گروهرضایت 

  دلزدگیبه اینکه بین میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر    با توجه  ی وجود دارد.با گروه کنترل تفاوت معنادار  آزمایش

  روان درمانی که    و فرض صفر مبنی بر این  شودمی  تأییدفرضیه پژوهش    ،  تفاوت معناداری وجود داردرضایت جنسی  و      زناشویی

 . گرددمیرد  ،ندارد تأثیررضایت جنسی و  زناشویی  دلزدگیبر  رفتار متقابل لیبر تحل یمبتن

 

 : و نتیجه گیریبحث  

دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون  و پیگیری تفاوت    زناشویی  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین دلزدگی 

 اختالل   دارای  زنان  زناشویی  دلزدگی   بهبود  بر  متقابل   رفتار  تحلیل  گروهی   معناداری وجود داشته است؛ بدین معنی که آموزش

(، نوشادی و  18قوچان )  ن(، کال 17)  های صدیقی و همکارانداشته است. این یافته با نتایج پژوهش   تاثیر  بالینی   غیر  افسردگی

( و هنری  23(، یحیایی و همکاران )22(، سودانی و همکاران )21(، اکبری و همکاران )20(، عطادخت و همکاران )19معتمدی )

 ( همسو می باشد. 24)
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متقاطع و نهفته، زوج را با به نظر می رسد که تحلیل رفتار متقابل با آموزش تحلیل روابط به خصوص انواع رابطه های مکمل،  

با تشخیص   تا  ارتباطی مناسبی مجهز می سازد  رابه مهارت های  به عبارتی، زوجین  ارتباط موثر آشنا می سازد،  برقراری  نحوه 

حاالت من خود و همسرشان به ویژه با توجه به سرنخ های کالمی و غیرکالمی، بتواند ارتباط مناسب و مکملی برقرار نمایند. به  

ه با استفاده از تکنیک های پس راند والد از طرف مقابل، بتواند در موقعیت های احتمالی تعارض زا، به خوبی با نظارت بالغ  عالو

 (. 25تقویت شده خود، موقعیت را اداره نموده، شرایط را برای را برای برقراری روابط سازنده و نه تخریبی، فراهم سازند )

یافته   افزایش  با   متقابل   رفتار   تحلیل  رویکرد   بر   مبتنی  درمانی  می توان عنوان داشت روانبدین ترتیب در تبیین این    تأکید بر 

عاطفی  کاهش   زناشویی،   رضایت   افزایش  اشتیاق،  عمومی   توقعات  کاهش  زوجین،  عالقه  افزایش   احساسی،   بی   و   فرسودگی 

آرمان  کاهش   ها،   واقعیت   با   انطباق  ها،   استرس  کاهش  ازدواج،   و   از همسر  غیرواقعی    های  نشیب  و  فراز  تعدیل   گرایانه،  توقعات 

  ارتباطی  سبک  تقویت  و   و ایجاد  ها   آزمودنی  ارتباطی  سبک  تغییر  و  سو،   یک  از  ها واقعیت  و  بین توقعات  تناسب  ایجاد   و   زندگی، 

  ارتباطی  تغییر سبک  و  کاهش  با  و  گذاشته  اثر  ها   آزمودنی  ارتباطی  سبک  بر  و   کاش می دهد  را  زناشویی  زدگی   دل  ورزانه  جرأت

 نماید.  تقویت ها آن را در ورزانهجرأت ارتباطی سبک ها آزمودنی پرخاشگرانه

  ارتباط مؤثر   برقراری  ی  نحوه  با  را  افراد  نهفته  و  متقاطع  مکمل،  روابط  انواع  بخصوص  تحلیل روابط  آموزش  با  رفتار متقابل  تحلیل

  به  دیگران  و  تشخیص »حاالت من« خود  تا با   سازد  می  مجهز  مناسب  ارتباطی   های  مهارت  به  را  افراد  عبارتی  به.  سازد  می  آشنا

های    تکنیک  از  استفاده  با   عالوه  به.  نمایند  برقرار  را  مناسبی  مکمل  ارتباط  بتوانند  غیر کالمی  و  کالمی   های  سرنخ  به  توجه  با   ویژه

طرف   پس »والد«  تقویت  خوبی  به  زا،  تعارض  احتمالی   های  موقعیت  در  بتوانند  مقابل،  راندن  »بالغ«  نظارت   خود   ی  شده   با 

زمینه   در   تبادلی  تحلیل  های(. آموزه26سازند )  فراهم  تخریبی  نه  و  روابط سازنده  برقراری  برای  را  شرایط  نموده،  اداره  را  موقعیت

  مسائل  حل  برای  کوشش  و  بیشتر  تفاهم  برای  زمینه ای  ایجاد  به  می تواند  داد  تدوین قرار  و  مسأله  حل  شیوه ی  و  بالغ  تقویت  ی

نماید و بدین سان این زنان افسرده که این آموزش را دریافت نموده اند می توانند با حل موثر   مؤثر کمک  ایگونه  زناشویی به

 مسائل و مشکالت خود با همسر، از دلزدگی زناشویی بکاهند. 

سی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس  جن  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین رضایتدر متغیر رضایت جنسی نیز  

  اختالل  دارای زنان جنسی رضایت بهبود بر  متقابل رفتار تحلیل آزمون تفاوت معناداری وجود داشته است؛ بدین معنی که آموزش

نتایج    تأثیر  ی نیبال  ر یغ   افسردگی با  یافته  این  است.  )پژوهشداشته  احمدی  و  پناه  یزدان  و  27های  نوشادی   ،)( (،  28معتمدی 

 . باشدمیهمسو ( 24( و هنری )22(، سودانی و همکاران )21اکبری و همکاران )

انواع روابط مکمل  ،تحلیل رفتار متقابل با آموزش چگونگی تحلیل روابط افراد را با نحوه برقراری    ،متقاطع و نهفته،  به خصوص 

به  کندمیآشنا    مؤثرارتباط   را  افراد  عبارتی  به  مناسب مجهز  ا  هایمهارت .  با تشخیص حاالت »من« خود و   کندمیرتباطی  تا 

به   توجه  با  ویژه  به  غیرکالمی   هایسرنخدیگران  و  )  ،کالمی  کنند  برقرار  را  مکملی  مناسب  ارتباط    این  تبیین  در  (. 21بتوانند 

بین    روابط  بر   تمرکز  با  بودند  نموده  شرکت  متقابل   رفتار  تحلیل  بر رویکرد  مبتنی  رواندرمانی   در  که  زنانی  که  گفت  توانمی  ها یافته

 را  خود  غیرمنطقی  افکار  و  زناشویی   تعارضات  توانندمیمحور    هیجان  های تکنیک  از  استفاده  با   ،خود  هیجانات  و   باورها   ،یفرد

  یباورها  ، جنسی  گرایی  کمال،  همسر  یتغییرپذیر  عدم   به  باور  ، مخالفت  بودن  مخرب  به  باور   عواملی مانند  بنابراین  . دهند   کاهش

 میزان   متعارض کمترین  زوجین  که   دهند می  نشان   ها پژوهش.  دارند   تأثیر  رابطه  بر کل   ،زناشویی  روابط  در  غیرمنطقی  ارتباطی

در  نیز  جسمی  سالمتی  به  تعارض  ،  روانی  مشکالت  بر  عالوه  ودهندمینشان    را  طالق   احتمال  بیشترین  و  ازدواج  از  یمند  رضایت

 احتمال  به  دار  مشکل  هایزوجبا    مقایسه  در  دارند  آمیز  حمایت  و  بخش  رضایت  روابطی  که  یافراد.  مشاهده میشودزوجها  این  

 رفتار متقابل   تحلیل  رویکرد  بر  مبتنی  درمانی  روان  بنابراین مالحظه میگردد که که(    28)  شوندمی  مهم  هایبیماری   دچار  یکمتر



 غیربالینی   افسردگی  به  مبتال  زنان  جنسی  رضایت  و  زناشویی  دلزدگی  بر  متقابل  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  درمانیروان   اثربخشی

در زنان     زناشویی   هایتعارض  و  زناشویی  روابط  در  ارتباطی غیرمنطقی  یباورها  ،جنسی  گرایی  کمال ،  همسر  یتغییرپذیر  عدم  بر

غیربالینی اقسردگی  به  بهبود   کاهش  ممکن  حد  تا  را  تغییرها  این  است  توانسته  و  بوده  اثربخش  مبتال  بر  ترتیب  بدین  و  دهد 

جنسی   باشد.   تأثیررضایت  داشته  با    معناداری  متقابل   روابط  رویکردتحلیل  با  رواندرمانی  که  گرفت  نتیجه  میتوان  کلی  بطور 

بررسی دقیق چگونگی ارتباط و رفتار زوجین و سعی بر تصحیح و ارتقای کیفیت آن بر میزان رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی  

زان رو به رشد ابتال به افسردگی در جامعه و  زنانی که مبتال به افسردگی اساسی هستند موثر است.شایان ذکر است باتوجه به می

تاثیر متقابل افسردگی و دلزدگی و روابط جنسی زوجین و ارتباط آنها با سالمتی روانی، اهمیت و توجه به این موضوع ضروری به  

 نظر میرسد.

محدودیت  جمله  میاز  حاضر  پژوهش  زنانهای  به  پژوهش  جامعه  بودن  محدود  به  بالینی    غیر  فسردگیا  اختالل  دارای  توان 

جمع  ها باید دقت نمود. همچنین  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران اشاره نمود، در نتیجه در تعمیم یافته

دهی  تعصب در پاسخ  ناخودآگاه،   هایدفاعبه دلیل    ها گزارش آوری اطالعات بر اساس مقیاس خودگزارش دهی انجام شده که این  

تحریف هستند.  ، فی شخصیمعر  هایشیوهو   اثرات درمانی مشاوره  مستعد  پژوهش  این  در  آن  بر    رفتار  تحلیل  بر  مبتنی  عالوه 

در فواصل زمانی مختلف مورد پیگیری قرار نگرفته    جنسی به دلیل بعضی از محدودیتها  رضایت  زناشویی و  صمیمیت  بر  متقابل

 باشد. پژوهش میهای این است که این موضوع یکی از دیگر محدودیت

بالینی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی    غیر  افسردگی  اختالل  دارای  لذا توجه به محدود بودن جامعه پژوهش به زنان 

پیشنهاد می تهران،   پژوهششهر  آینده سایر گروهگردد که در  نیز مورد  های  قومیتی  های تحصیلی، دیگر مناطق جغرافیایی و 

  های آینده از سایر ابزاهای جمع آوری اطالعات در جهت بررسی و ارزیابی تأثیر مشاورههمچنین در پژوهش  بررسی قرار گیرد.

از جمله مصاحبه نیمه ساختار یافته برای دریافت اطالعات    جنسی  رضایت  زناشویی و  صمیمیت  بر  متقابل  رفتار  تحلیل  بر  مبتنی

 تر استفاده شود. تر و جامععمیق
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