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چکیده
تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی از جمله عواملی است که در پايداري زناشويی و ثبات نظام خانواده نقش
مؤثري را ايفا می کند .خانواده کانونی است که در آن ارزشهاي اخالقی ،باورهاي دينی و معیارهاي اجتماعی از نسلی به نسلی
ديگر انتقال می يابد و زمینه ي رشد عاطفی و تربیت اخالقی و اجتماعی اعضاي خانواده فراهم می گردد .خانواده در انتقال
فرهنگ و پاسداري از ارزشهاي فرهنگی جامعه نیز اساسی ترين نقش را عهده دار است .بنابراين سالمت و سعادت جامعه به
سالمت و پوپايی نظام خانواده وابسته است و بنابراين سالمت و تعادل نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر و
والدين و فرزند بستگی داردهدف از اين پژوهش ،تعیین ا ثربخشی مداخله شناختی رفتاري بر تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی
و صمیمیت جنسی همسران جانباز و ايثار گر شهر اهواز بود .حجم نمونه  03نفر بود که از جامعه مذکور ،به روش نمونه گیري
در دسترس انتخاب شدند 51 .نفر به گروه آزمايش و  51نفر به گروه کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند .طرح پژوهش ،نیمه
آزمايشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .ابزار هاي پژوهشی مورد استفاده پرسشنامه هاي تمايز يافتگی،
سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی بود .گروه آزمايش در طول ده جلسه ،هرجلسه به مدت  03دقیقه مداخله شناختی –
رفتاري دريافت کردند .براي تحلیل داده ها از تحلیل کواريانس چند متغیره و يك متغیره استفاده شد .يافتهها نشان داد
مداخله شناختی – رفتاري بر افزايش تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی همسران جانباز و ايثار گر تاثیر دارد.
واژههای كلیدی :مداخله شناختی – رفتاري ،تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی ،صمیمیت جنسی
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مقدمه
جنگ به عنوان يك عامل استرس زاي شديد واقعه اي است که در طول تاريخ ايران بارها بر ما تحمیل شده است .جنگ اخیر
عراق علیه جمهوري اسالمی ايران يكی از طوالنی ترين جنگ هاي تحمیل شده بر کشورمان است که با توجه به ماهیت
تدافعی ،مردمی و اعتقادي آن جايگاه خاصی در میان ساير جنگ ها دارد .هر چند دفاع از ارزش هاي اسالمی و تمامیت ارضی
کشور يك وظیفه شرعی و ملی اجتناب ناپذير محسوب می شود .اما هرگز نبايد از پیامدهاي منفی آن از جمله خسارات جبران
ناپذيري که از طريق شهید ،مجروح ،معلول و مفقود شدن تعداد زيادي از بهترين افراد جامعه (رزمندگان و ايثارگران) به بار
آمده غفلت ورزيد .يكی ازاين پیامدهاي منفی ،عوارض و آثارروانی آن برروي خانواده هاي ايثارگران می باشد .مطالعه فراوانی،
انواع و شدت و ضعف آسیب هاي روان شناختی خانواده هاي ايثارگران و کمك به درمان آنها ،تاثیر مهمی در سالمت آنان و
بهبود زندگی خانوادگی ،اجتماعی و شغلی آنان خواهد داشت .فرد آسیب ديده نه تنها خود دچار مشكل خواهد شد ،بلكه
محیط خانواده نیز به تأثیر از وي در معرض خطر خواهد بود .کم توجهی به نیازهاي ديگر اعضاي خانواده بهداشت روانی آنان را
نیز به خطر می اندازد (سلیمانیان ،علی اکبر ،جاجرمی و فالحتی.) 5004 ،
تمايز يافتگی مهمترين مفهوم نظريه سیستم هاي خانواده است و بیانگر میزان توانايی فرد در تف كیك فرآيندهاي عقالنی و
احساسی از يكديگر است .به عبارتی ديگر ،رسیدن به حدي از استقالل عاطفی که فرد بتواند در موقعیتهاي عاطفی و هیجانی،
بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیت ها ،به صورت خودمختار و عقالنی تصمیم گیري کند .افراد تمايزيافته تعريف
مشخصی از خود و عق ايدشان دارند ،می توانند جهت خويش را در زندگی انتخاب نمايند و در موقعیت هاي عاطفی شديد که
در بسیاري از افراد منجر به بروز رفتارهاي غیرارادي و گرفتن تصمیم هاي نافرجام می شود ،کنترل خود را از دست ندهند و با
در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم گیري کنند .در مقابل ،ا فراد تمايز نايافته که هويت تعريف شده اي براي خود ندارند ،در
تنش ها و مسائل بین اشخاصی موجود ،همراه با موج عاطفی خانواده حرکت می کنند .و در نتیجه ،اضطراب مزمن بااليی را
تجربه می کنند و مستعد بروز انواع بیماري ها هستند (تیموري آسفیچی ,لواسانی و بخشايش.) 5005 ،
امروزه سازگاري زناشويی يكی از اصطالحاتی است که وسیعاً در مطالعات خانواده و زناشويی مورد استفاده قرار میگیرد .اين
اصطالح با بسیاري از اصطالحات ديگر همچون رضايت زناشويی ،شادکامی زناشويی ،موفقیت زناشويی و ثبات زناشويی مرتبط
است .در حالیكه اصطالحات قبلی هر ک دام تنها يك بعد از ازدواج را نشان می دهند ,سازگاري زناشويی يك اصطالح چند بعدي
است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن می کند و فرايندي است که در طول زندگی زوجین به وجود میآيد ،زيرا که الزمه آن
انطباق سلیقهها ،شناخت صفات شخص ،ايجاد قواعد رفتاري و شكلگیري الگوهاي مراودهاي است ،بنابراين سازگاري زناشويی
يك فرايند تكاملی در بین زن و شوهر است .در طول سالها از اين مفهوم بدون يك تعريف مشترک و روشن بین محققان
استفاده شدهاست (ابوالقاسمی.) 5000 ،
سازگاري زناشويی شیوهاي است که افراد متأهل ،بهطور فردي يا با يكديگر ،جه ت متأهل ماندن سازگار میشدند ،به طوري که
سازگاري زناشويی يكی از مهمترين فاکتورها در تعیین ثبات و تداوم زندگی زناشويی است (گلدنبرگ  3330 ،5به نقل از حسین
شاهی براوتی .) 5003 ،کاتريل  ) 5000 ( 3اولین کسی بود که سازگاري زناشويی را بهصورت «فرايندي که شريكهاي متأهل
Goldenberg
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تالش میکنند تا سیستم هاي ارتباطی خاص يا موقعیتی که در خانواده قبلی خودشان کسب کردهاند ،مجدداً ايفا کنند» تعريف
کرد .سازگاري زناشويی بهصورت يك فرآيند تعريف میشود که به وسیله موارد زير تعیین میشود ) 5 :تفاوتهاي پردرد سر دو
تايی ) 3 ،تنشهاي بین فردي و اضطراب شخصی ) 0 ،رضايت دوتايی ) 4 ،همبستگی دوتايی ،و  ) 1توافق کلی دوتايی روي
شیوههاي مهم عملكرد .اسپینر  ) 5001( 0يك مقیاس براي اندازهگیري سازگاري دوتايی پیشنهاد کردند که میتوان د براي زوج
هاي متأهل و زوج هايی که بدون ازدواج با يكديگر با هم زندگی می کنند ،مورد استفاده قرار گیرد .اين مقیاس شامل
زيرمقیاس هايی است که چهار مؤلفه تأيید شده اصلی را اندازه میگیرد ) 5 :رضايت دوتايی ) 3 ,توافق دوتايی ) 0 ,همبستگی
دوتايی ,و  ) 4بیان محبت آم یز .سازگاري زناشويی بر بسیاري از ابعاد زندگی فردي و اجتماعی انسانها تأثیرمیگذارد که در
واقع سنگ زيربناي عملكرد خوب خانواده است و نقش والدينی را تسهیل می کند و سبب توسعه اقتصادي و رضايت بیشتر از
زندگی میشود (مهرآبادي.) 5003 ،
از سويی ديگر وجود ناسازگاري زناشويی در روابط زن و شوهر عالوه بر ايجاد مشكل در موارد فوق ،باعث اشكال در روابط
اجتماعی ،گرايش به انحرافات اجتماعی و اخالقی ،و افول ارزشهاي فرهنگی در بین زوجین میشود .طبق نظر هالفورد

4

( ) 3331عوامل مؤثر بر سازگاري زناشويی شامل سه دسته خصوصیات فردي ،عوامل موقعیتی و رويدادهاي زندگی می باشد.
همچنین بر اساس پژوهشهاي مختلف عواملی چون محیط خانواده و سبك دلبستگی بطور مثبت ،و عواملی نظیر تفكرات غیر
منطقی و افسردگی بطور منفی با سازگاري زناشويی ارتباط دارند (هالفورد3331 ،؛ ترجمه تبريزي .) 5003 ،مطالعات نشان
میدهد ک ه صمیمیت جنسی  1رابطه مستحكمی با سازگاري زناشويی می تواند داشته باشد و يكی از عوامل بسیار مهم در
دستیابی به سازگاري زناشويی در روابط زناشويی حمايت اجتماعی است .صمیمیت جنسی و تعارضات آن همواره جزء چند
علت طالق و تعارضات زناشويی هستند .از همین رو تالش و اهتمام جهت حل مشكالت جنسی مردان و زنان ،گامی بسیار
ارزنده و مهم در پیشگیري از آسیب هاي روان شناختی  -خانوادگی  -اجتماعی و اخالقی است .مفهوم شخصیت براي سال ها در
بین محققان مورد چالش واقع شده و تعاريف متعددي درباره ي آن ارائه شده است وروابط جنسی يك مولفه مهم در زندگی
بوده و بر بسیاري از ابعاد زندگی زناشويی از جمله رضايت زناشويی اثر می گذارد و تعارضات و مشكالت جنسی ،همواره جزء
چند علت اول طالق و تعارضات زناشويی هستند و براي بیشتر زوجین مهم بوده و يك موضوع فردي تلقی می گردد (احمدي و
فتحی آشتیانی.) 5011 ،
بر اين اساس يكی از روش هايی که امروزه در کنار شیوههايی که عمدتاً در حوزهي پزشكی به کار میرود مورد توجه قرار
گرفته است ،درمان شناختی رفتاري ( 1 ) CBTمی باشد .اين شیوه ي درمانی از تلفیق رويكردهاي شناختی و رفتاري به وجود
آمده است .در اين شیوهي درم انی به افراد کمك می شود تا الگوهاي تفكر منحرف شده و رفتارناکارآمد خود را تشخیص دهند.
براي اينكه فرد بتواند اين افكار تحريف شده و رفتارهاي ناکارآمد خود را تغییر دهد ،از بحثهاي منظم و تكالیف رفتاري دقیقاً
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سازمان يافتهاي استفاده میشود (هاوتون 5000 ،1؛ ترجمه ي قاسم زاده .) 5005 ،بنابراين با استفاده از اين روش درمانی و تاثیر
آن بر تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی همسران جانباز و ايثار گر ،در اين پژوهش سعی شده است که
بررسی شود که آيا مداخله شناختی رفتاري بر تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی همسران جانباز و ايثار گر
شهر اهواز تاثیر دارد؟
روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،روش پژوهش حاضر از نوع کاربردي و شیوه ي انجام گرفتن آن آزمايشی است که از
طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است .جامعه آماري در اين پژوهش کلیه همسران جانباز و ايثار گر
تحت پوشش بنیادشهید و ايثارگران شهر اهواز در سال  5001بودند .نمونه اين پژوهش مشتمل بر  03نفر از جامعه مذکور و به
صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمايش قرار گرفتند که براي انتخاب آنها از روش نمونه گیري در دسترس استفاده شد.
ابزارهای پژوهش:
در اين پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد.
1

 ) 9پرسشنامه تمایز یافتگی :اين پرسشنامه توسط اسكورون و فريدلندر (  ) 5001طراحی و داراي  41سؤال است که
براي سنجش تمايزيافتگی افراد به کار می رود .تمرکز اين ابزار بر ارتباط هاي مهم زندگی و روابط جاري افراد با خانواده اصلی
است .اين پرسشنامه داراي  4خرده مقیاس واکنش پذيري عاطفی ،جايگاه من ،گريز عاطفی ،و هم آمیختگی با ديگران است.
پرسشنام ه تمايزيافتگی خود» در ايران توسط اسكیان (  ) 5014بر روي يك نمونه  31نفري از دانشآموزان سال اول دبیرستان
اجرا شد .ضريب آلفاي کرونباخ گزارش شده توسط اسكورن و فريدلندر براي « پرسشنامه تمايزيافتگی خود»  3 /11است .همین
ضريب آلفا در پژوهش پلج – پوپكو که در سال  3334صورت گرفت  3 /11گزارش شده است .در پژوهش اسكیان ( ) 5014
ضريب آلفاي کرونباخ  3 /15به دست آمد .ضريب آلفاي اين پرسشنامه در پژوهش شكیبايی (  ) 5011به روش بازآزمايی نیز
 3 /15بوده است .همین ضريب در پژوهش استوار  3 /11و در پژوهش خزاعی و رفیع  3 /03ب ه دست آمد که پايايی باالي اين
پرسشنامه را می دهد .تحقیق حاضر براي تعیین پايايی پرسشنامه تمايز يافتگی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شــ د که براي
کل پرسشنـامه برابر با  ،3 /11که بیانگر ضرايــب پايايی قابل قبول پرسشنامه ياد شده می باشد.
 )0پرسشنامه صمیمیت جنسی :پرسشنامه صمیمیت جنسی توسط الرسون و همكاراش در سال  5001ارائه شده
اين پرسشنامه داراي  31عبارت است .در پژوهش شمس (  ) 5013اعتبار و پايايی اين آزمون به ترتیب  3 /03و  3 /11گزارش
شده است .در تحقیقی ديگر ،پايايی اين پرسشنامه با استفاده از ضرايب آلفاي کرونباخ براي يك گروه بارور  3 /00گزارش شد.
تحقیق حاضر براي تعیین پايايی پرسشنامه صمیمیت جنسی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شــ د که براي کل پرسشنـامه
برابر با  ،3 /15که بیانگر ضرايــب پايايی قابل قبول پرسشنامه ياد شده می باشد.
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 )3پرسشنامه سازگاری زناشویی  :)DAS(1اين مقیاس توسط اسپانیر ( ) 3331طراحی شده و يك ابـزار  03سـوالی بـراي
ارزيابی کیفیت رابطه ي زناشويی از نظر زن وشوهر يا هر دو نفري است که باهم زندگی می کنند .ايـن ابـزار بـراي چندهـدف
ساخته شده است .می توان با بدست آوردن کل نمرات ،ازاين ابزاربراي اندازه گیري رضـايت کلـی دريـك رابطـه ي صـمیمانه
استفاده کرد .تحلیل عاملی نشان می دهد که اين مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد .اين چهاربعد از اين قراراست :رضـايت
دونفري ،همبستگی دو نفري ،توافق دونفري وابرازمحبت .مقیاس سازگاري زن و شوهرسـه نـوع مقیـاس متفـاوت رتبـه بنـدي
بدست می دهد .نمره ي کل مجموع تمام سواالت بین  3تا  515است .نمرات باالتر نشان دهنده رابطه ي بهتراسـت .سـواالت
خرده مقیاس ها از اين قرار است :رضايت زناشويی 03 ،05 ،30 ،50،33،35،33 ،51 ،51 ،51 :همبستگی دونفـري،31 ،34 :
 31 ،31 ،31توافق دونفري ،51 ،54 ،50 ،53 ،55 ،53 ،0 ،1 ،1 ،0 ،3 ،5 :ابرازمحبت.03 ،30 ،1 ،4 :
اعتبار :نمره ي کل مقیاس با آلفاي کرونباخ  3 /01از همسانی درونی قابل توجهی برخورداراست .همسانی درونی خرده مقیاس
ها بین خوب تا عالی است :رضايت دونفري =  ،3 /04همبستگی دو نفري=  ،3 /15توافق دونفري=  ،3 /03و ابراز محبت = .3 /10
در پژوهش مالزاده ،منصور ،اژه اي و کیامنش (  ) 5015همسانی درونی اين ابزار  3 /01بدست آمده است.
روایی :اين مقیاس ابتدا با روش هاي منطقی روايی محتوا چك شد .مقیاس سازگاري زن و شوهربا قدرت تمیزدادن زوج هاي
متاهل ومطلقه درهرسوال ،روايی خود رابراي گروه هاي شناخته شده نشان داده است .اين مقیاس از روايی همزمان نیز 3 /11
برخورداراست ،و با مقیاس رضايت زناشويی الک – واالس  53همبستگی دارد (ساعتچی .) 5011 ،تحقیق حاضر براي تعیین
پايايی پرسشنامه سازگاري زناشويی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شــ د که براي کل پرسشنـامه برابر با  ،3 /14که بیانگر
ضرايــب پايايی قابل قبول پرسشنامه ياد شده می باشد.
روش اجرای پژوهش:
بعد از مشخص کردن نمونه به روشی که ذکر شد به تعداد آزمودنی هاي گروه آزمايشی و گروه کنترل برگه سؤال و پاسخ نامه
آماده گرديد و با هماهنگی به عمل آمده در موعد مقرر در سالن اجتماعات بنیاد شهید ،،با تشريح کلی کار و توجیه افراد جهت
شرکت در اين آزمون و تحقیق ،از آنها خواسته شد که نهايت همكاري را با پژوهشگر داشته و تا پايان دوره انصراف ندهند
سپس به تعداد آنها که  03نفر بودند برگه سؤاالت پیش آزمون تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی توزيع
گرديد .سپس بر روي گروه آزمايش  1جلسه مداخله صورت گرفت اما در طول اين مدت هیچ اقدامی بر روي گروه گواه صورت
نگرفت و در پايان براي بررسی اثر مداخله به هر دو گروه برگه سواالت پس آزمون داده شد.
فرایند مداخله
محتواي آموزشی طراحی شده براي گروه آزمايش براساس مطالعات پیشینه ٔ تحقیق ،شناسايی مشكالت ويژه ٔ دانش
آموزان ،سرفصل کتابهاي فنون شناخت درمانی (ل.لیهی ،5000 ،ترجمه ٔ الدن فتحی و همكاران ،) 5003 ،رفتار درمانی
شناختی (هاوتون و همكاران ،5010 ،ترجمه ٔ قاسم زاده ،) 5005 ،و مهارتهاي زندگی (کلینكه  ،3330 ،55ترجمه ٔ محمد
)Dyadic Adjustment Scale (DAS
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خانی ،) 5005 ،با توجه به مبانی اعتقادي و فرهنگی جامعه ،تدوين شد .در اين مداخله از ساختار درمان شناختی رفتاري تبعیت
شده است و ساختار هر جلسه شامل بررسی تكالیف خانگی (حدود  51دقیقه) ،مرور جلسه ٔ قبل (حدود  53دقیقه) ،ارائه ٔ
موضوع اصلی جلسه (حدود  41دقیقه) ،خالصه و جمع بندي (حدود  53دقیقه) و توضیح تكالیف خانگی جلسه ٔ بعد (حدود
 53دقیقه) ،بود.
موضوع و محتوای جلسات درمانی به شرح زیر است:
جلسه ٔ اول :آشنايی اعضاي گروه با هم ،آشنايی با منطق درمان شناختی رفتاري ،آشنايی با تأثیر عوامل روان شناختی بر
همسران جانباز و ايثار گر توسط مشاورين و تعیین هدفهاي درمان.
جلسه ٔ دوم و سوم :آگاه کردن همسران جانباز و ايثار گر از نشانههاي تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت
جنسی و شناسايی افكار مرتبط با اين عالئم
جلسه ٔ چهارم :تمايز بین فكر و احساس و تعیین رابطه ٔ افكار با احساسها ،هیجانها و رفتارها ،و توجه به احساسات
خود.
جلسه ٔ پنجم :فنون توقف افكار منفی و چالش با افكار منفی
جلسه ٔ ششم :فنون جايگزينی افكار مثبت به جاي افكار منفی
جلسه ٔ هفتم :تكنیكهاي آرامسازي
جلسه ٔ هشتم و نهم :مهارتهاي حل مسئله ،کنترل خشم و تصمیم گیري
جلسه ٔ دهم :جمع بندي مباحث گفته شده و اجراي پس آزمون
جدول  :9میانگین و انحراف معیار نمره تمایز یافتگی ،سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی همسران جانباز و
ایثار گر گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آز مون
شاخص آماري
متغیر

میانگین

مرحله

انحراف معیار

تعداد

گروه
پیش آزمون
تمايز يافتگی
پس آزمون
سازگاري زناشويی

پیش آزمون

آزمايش

513 /31

54 /15

51

گواه

540 /13

54 /45

51

آزمايش

511 /13

51 /01

51

گواه

541/11

50 /13

51

آزمايش

554 /11

50 /01

51

گواه

550 /11

50 /11

51

513

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،02بهمن 9318

پس آزمون
پیش آزمون
صمیمیت جنسی
پس آزمون

آزمايش

535 /00

35 /55

51

گواه

555 /00

50 /31

51

آزمايش

10 /45

50 /33

51

گواه

11 /33

53 /13

51

آزمايش

11 /14

54 /14

51

گواه

11 /10

53 /10

51

همان طوري در جدول  5ارائه شده است در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار تمايز يافتگی هر يك از گروهها به
ترتیب گروه آزمايش  513 /31و  ،54 /15گروه گواه  540 /13و  ، 54 /45در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار ،گروه
آزمايش  511 /13و  ،51 /01گروه گواه  541/11و  50 /13و سازگاري زناشويی هر يك از گروهها به ترتیب گروه آزمايش
 554 /11و  ،50 /01گروه گواه  550 /11و  ،50 /11در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار ،گروه آزمايش  535 /00و
 35 /55و گروه گواه  555 /00و  ،50 /31در متغیر صمیمت جنسی هر يك از گروهها به ترتیب گروه آزمايش  10 /45و ،50 /33
گروه گواه  11 /33و  ، 53 /13در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار ،گروه آزمايش  11 /14و  ،54 /14گروه گواه  11 /10و
 53 /10میباشد.
جدول  :0نتایج تحلیل كواریانس چند متغیری ( مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون تمایز یافتگی،
سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی همسران جانباز و ایثار گر گروههای آزمایش و گواه با كنترل پیش آزمون
نام

مقدار

فرضیه
DF

خطا
DF

F

آزمون اثر پیاليی

3 /101

0

31

/01
51

آزمون المبداي ويلكز

3 /411

0

31

آزمون اثر هتلینگ

5 /513

0

31

آزمون بزرگترين ريشه روي

5 /513

0

31

آزمون

/01
51
/01
51
/01
51

سطح معنی داري

مجذور
اتا

توان
آماري

3 /3335

3 /10

5 /33

3 /3335

3 /10

5 /33

3 /3335

3 /10

5 /33

3 /3335

3 /10

5 /33

()p

همان طوري که در جدول  3مشاهده میشود با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داري همه آزمونها ،بیانگر آن
هستند که بین همسران جانباز و ايثار گر گروههاي آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكی از متغیرهاي وابسته (تمايز يافتگی،
سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی ) تفاوت معنی داري مشاهده میشود (  p<3 /3335و  . ) F 51 /01براي پی بردن به
اين نكته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،سه تحلیل کواريانس يك راهه در متن مانكوا انجام گرفت
که نتايج حاصل در جدول  0ارائه شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /10میباشـد ،بـه عبـارت ديگـر 10 ،درصـد
تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون تمايز يافتگی ،سازگاري زناشـويی و صـمیمیت جنسـی مربـوط بـه تـأثیر مداخلـه
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شناختی – رفتاري میباشد .توان آماري برابر با  5 /33است ،به عبارت ديگر ،امكان خطاي نوع دوم وجود نداشته است.

جدول  0نتايج تحلیل کواريانس يك راهه در متن مانكوا بر روي میانگین نمرات پس آزمون تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و
صمیمیت جنسی همسران جانباز و ايثار گر گروههاي آزمايش و گواه با کنترل پیش آزمون
متغیر
تمایز یافتگی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

پیش آزمون

3011 /13

5

3011 /13

01 /40

گروه

5013 /03

5

5013 /03

51 /50

خطا

113 /31

31

45 /40

F

سطح

مجذور

توان

معنی داريp

اتا

آماري

3 /3335

3 /13

5 /33

3 /3335

3 /44

3 /003

سازگاری زناشویی

پیش آزمون

3550 /31

5

3550 /31

54 /51

3 /335

3 /43

3 /003

گروه

5013 /00

5

5013 /00

51 /10

3 /3335

3 /41

3 /000

خطا

5104 /51

31

11 /05

صمیمیت جنسی

پیش آزمون

5431 /44

5

5431 /44

51 /31

3 /3335

3 /13

5 /33

گروه

5331/53

5

5331/53

54 /13

3 /3335

3 /40

5 /33

خطا

3515 /33

31

533 /40

همان طوري که در جدول  0نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش و گروه
گواه از لحاظ تمايز يافتگی تفاوت معنی داري وجود دارد (  p<3 /3335و  .) F=51 /50به عبارت ديگر ،مداخله شناختی –
رفتاري با توجه به میانگین تمايز يافتگی همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش
تمايز يافتگی گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /44میباشد ،به عبارت ديگر 44 ،درصد تفاوتهاي فردي
در نمرات پس آزمون تمايز يافتگی مربوط به تأثیر مداخله شناختی – رفتاري میباشد .با کنترل پیش آزمون بین همسران
جانباز و ايثار گر گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ سازگاري زناشويی تفاوت معنی داري وجود دارد (  p<3 /3335و
 .) F=51 /10به عبارت ديگر ،مداخله شناختی – رفتاري با توجه به میانگین سازگاري زناشويی همسران جانباز و ايثار گر گروه
آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش سازگاري زناشويی گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با
 3 /41میباشد ،به عبارت ديگر 41 ،درصد تفاوتها ي فردي در نمرات پس آزمون سازگاري زناشويی مربوط به تأثیر مداخله
شناختی – رفتاري میباشد .با کنترل پیش آزمون بین همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ صمیمیت
جنسی تفاوت معنی داري وجود دارد (  p<3 /3335و  .) F= 54 /13به عبارت ديگر ،مداخله شناختی – رفتاري با توجه به
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میانگین صمیمیت جنسی همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش صمیمیت
جنسی گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /40میباشد ،به عبارت ديگر 40 ،درصد تفاوتهاي فردي در
نمرات پس آزمون صمیمیت جنسی مربوط به تأثیر مداخله شناختی – رفتاري میباشد.
بحث ونتیجه گیری
نتايج نشان داد با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داري همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین همسران جانباز و ايثـار گـر
گروههاي آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكی از متغیرهاي وابسته (تمايز يـافتگی ،سـازگاري زناشـويی و صـمیمیت جنسـی )
تفاوت معنی داري مشاهده میشود  .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /10میباشد ،به عبارت ديگر 10 ،درصد تفاوتهاي فردي در
نمرات پس آزمون تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی مربوط به تأثیر مداخله شناختی – رفتاري میباشد .در
تبیین اين نتايج میتوان گفت که خانواده يك نهاد اجتماعی است که پايه و اساس ارتباط انسانی را تشـكیل میدهـد و در آن
مرد و زن از طريق يك نیروي رمزي ناشی از غرايز ،آيین ،شعائر و عشق به هم جذب میشوند ،به طور آزادانه و کامـل تسـلیم
(متعهد) يكديگر شده تا واحد پويايی را به عنوان خانواده ايجاد نمايند؛ در واقع خانواده را موسسه يا نهاد اجتماعی معرفی کرده
اند که ناشی از پیو ند زناشويی زن و مرد است .ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان ،وجود تعامل هاي سالم و سـازنده میـان
انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به يكديگر است .خـانواده محـل ارضـاي نیازهـاي مختلـف
جسمانی و عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهاي زيست ی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء آنها و تجهیز شـدن بـه
تكنیك هاي شناخت تمايالت زيستی و روانی ضرورتی انكارناپذير می باشد .رضايت يك فرد از زندگی زناشويی به منزله رضايت
وي از خانواده محسوب می شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و
پیشرفت مادي و معنوي جامعه خواهد شد .در اين راستا رويكردشناختی رفتاري از جمله رويكردها در روانشناسـی اسـت کـه
توجه پژوهشگران و روانشناسان را در چنددهه ٔ اخیر به خود جلب کرده است .اين رويكرد میتواند به افراد کمك کند تا افكار
منفی بیماريشان را به کمترين مقدار برسانند .حمايت تجربی قوي درباره ٔ کاربرد درمان شناختی براي مشكالت روانی شايع در
بیماريهاي جسمی ،با ارائه ٔ مراقبت بهداشتی نوين و تاکید بر درمانهـاي داراي حمايـت تجربـی کـامالً هماهنـگ اسـت تـاکنون
مدلهاي شناختی و پروتكل هاي درمانی آن براي شمار زيادي از اختالالت روانی و بیماريهاي مزمن پزشكی تـدوين شـده اسـت و
بسیاري از آنها در پژوهشهاي بالینی مؤثر شناخته شدهاند .با توجه بیانات فوق و نقش با اهمیت درمـان شـناختی -رفتـاري کـه
باعث افزايش تمايز يافتگی ،سازگاري زناشويی و صمیمیت جنسی همسران جانباز و ايثار گر شده بود ،آنها را قـادر سـازد کـه
عقیده مثبتتري در کنترل خودشان داشته باشند.
نتايج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ تمايز يافتگی تفاوت
معنی داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،مداخله شناختی – رفتاري با توجه به میانگین تمايز يافتگی همسران جانباز و ايثار گر
گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب بهبود تمايز يافتگی گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با
 3 /44میباشد ،به عبارت ديگر 44 ،درصد تفاوتها ي فردي در نمرات پس آزمون تمايز يافتگی مربوط به تأثیر مداخله شناختی
– رفتاري میباشد .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي کريمی و همكاران (  ،) 5000هژير ،احدي ،پورشهباز و رضايی ( ،) 5003
وودز (  ) 3353همسو میباشد .در تبیین اين نتیجه فرضیه می توان گفت که افراد تمايزيافته تعريف مشخصی از خود و
عقايدشان دارند ،می توانند جهت خويش را در زندگی انتخاب نمايند و در موقعیت هاي عاطفی شديد که در بسیاري از افراد
منجر به بروز رفتارهاي غیرارادي و گرفتن تصمیم هاي نافرجام می شود ،کنترل خود را از دست ندهند و با در نظر گرفتن عقل
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و منطق تصمیم گیري کنند .در مقابل ،افراد تمايز نايافته که هويت تعريف شده اي براي خود ندارند ،در تنش ها و مسائل بین
اشخاصی موجود ،همراه با موج عاطفی خانواده حرکت می کنند .و در نتیجه ،اضطراب مزمن ،بااليی را تجربه می کنند و
مستع د بروز انواع بیماري ها هستند (تیموري آسفیچی و همكاران .) 5005 ،تمايز يافتگی به توانايی تجربه صمیمیت با ديگران و
ماندن در جو عاطفی و در عین حال استقالل از ديگر افراد اشاره دارد (کلور .) 3330 ،به دنبال اين هدف است که اشخاص به طور
مستقل بر اساس شخصیت خود و نه ديگران ،عواطف و افكار خود را کنترل کنند و دنبال «سرنخ هايی» بگردند حاکی از اين
که چگونه اضطراب و فشارهاي گوناگون بر فرد ظاهرمی شود و چگونه فرد می تواند از همان آغاز بر اضطراب به طرز مؤثري
ا نطباق پیدا کند (ويفن .) 3353 ،به گونه اي که افراد با خود متمايزي باال واکنش هاي خود را به صورت منطقی کنترل می
کنند و در مقابل ،افراد با خود متمايزي پا يین گرايش دارند تا اين کنترل را با واکنش هاي هیجانی و عاطفی اعمال کنند
(پیس .) 3350 ،در نظام زناشويی نیز وقتی خود متمايزي زوج ها باال باشد احتمال سازگاري مناسب با تعارض ها نیز براي زوج
ها بیشتر می شود و اضطراب ،واکنش هاي هیجانی و در نهايت آمیختگی کاهش می يابد ،در سمت مقابل ،استفاده زوج هاي با
خود متمايزي پايین از اجتناب ،به هنگام وقوع تعارض.
بوئن معقتد است که مشكالت جاري خانواده ،منعكس کننده ي مسائل حل نشده ي خانواده ي اصلی است و اين مسائل حـل
نشده ممكن است به صورت الگوهاي رفتاري منطبق بر نشانه هاي بیماري بروز کند .بوئن ،خانواده را بـه عنـوان يـك «واحـد
عاطفی» معرفی می کند که داراي شبكه اي از ارتباط هاي درهم تنیده ا ست و زمانی می توان آن را بهتر درک کرد که در يك
چهار چوب چند نسلی يا تاريخی مورد تجزيه و تحلیل قرار بگیرد .از طرفی اضطراب مزمن بـه عنـوان جـزء الينفـك همـه ي
سیستم هاي زنده در اين واحد عاطفی نیز با درجات مختلف ،بسته به موقعیت خاص خانواده و مالحظه هاي فرهنگـی حضـور
دارد ( بیرامی .) 5005 ،افراد تمايز يافته قادرند در موقعیت هاي مختلف ،يا مطابق با احساساتشـان و يـا بـر اسـاس تفكرشـان
تصمیم گیري و رفتار کند .درحالی که ،براي افراد تمايز نايافته تصمیم گیري به صورت مستقل از ديگران ،سخت است و آن ها
تمايل دارند همگام الگوهاي عاطفی حاکم بر خانواده پیش روند .الزم به ذکر است ،تفكیك فرآيند هاي عقالنی و احساسی بـه
معناي به شدت عینی گرا بودن و توقف اظهارات عاطفی نیست ،بلكه منظور اين است که افراد نبايد تحت تاثیر احساساتی قرار
بگیرند که به درستی درکشان نمی کنند .هدف خود متمايزي ،برقراري تعاد ل بین احساسات و شناخت .در تئوري سیستم هاي
خانواده ،کلید سالمت روان يك شخص در برخورداري او از هردو حس تعلق به خانواده و تمايز يافتگی نهفتـه اسـت (کوسـتا و
مك کري  .) 3331 ،53همچنین ،واژه ي تمايز يافتگی بیشتر به يك فرآيند اشاره دارد تا يك هدف قابل حصول؛ فرآيندي که فرد
با حرکت در مسیر آن می تواند ،به تدريج به استقالل و وابستگی سالم دست يابـد و خـود را از اضـطراب مـزمن و رنـج هـاي
غیرضروري است .سطح تمايز يافتگی هر فرد به بهترين صورت ،در موقعیت هاي استرس زاي خـانواده قابـل مشـاهده اسـت و
درجه اي که فرد قادر است علی رغم اضطراب ش ديد در خانواده ،رفتارش را منطبق بر اصول صريح و انديشمندانه کنترل کند،
میزان خود متمايزي او را نشان می دهد (کوستا و مك کري.) 3331 ،
مداخله ي شناختی رفتاري به کار برده شده در اين پژوهش ،تمرکز ويژه اي بر مهارت هاي کنترل خشم و حل مسـاله
داشته است که اين خود بر کاهش خصومت ،تحريك پذيري ،عصبانیت و احساس گناه کاري ناشی از برخـورد پرخاشـگرانه ،از
مولفه هاي عاطفه ي منفی ،و افزايش احساس نیرومندي ،سربلندي ،و احساس کنترل ،از مولفه هاي عاطفه ي مثبت ،می شود.
Costa & McCrae
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عالوه بر اين ،استفاده از فنون توجه به ديگر واقعیت هاي ممكن ،گفتار درونی مثبت و تحلیل سود و زيان ،باعث افزايش عواطف
مثبت از جمله هوشیاري ،متوجه بودن ،و اشتیاق براي استفاده از فنون در زندگی ،و کاهش عواطف منفی از جملـه پريشـانی و
بیقراري ،شود .به همین ترتیب ،نت ايج نشان دهنده ي اثربخشی فنون به کار برده شده در کاهش تمايز يافتگی شده است.
نتايج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ سازگاري
زناشويی تفاوت معنی داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،مداخله شناختی – رفتاري با توجه به میانگین سازگاري زناشويی
همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش سازگاري زناشويی گروه آزمايش شده
است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /41میباشد ،به عبارت ديگر 41 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون سازگاري
زناشويی مربوط به تأثیر مداخله شناختی – رفتاري میباشد .اين يافته با يافته هاي پژوهش هاي معتمدين (  ،) 5000مهدوي
(  ،) 5003ديناري (  ،) 5003عباس وند (  ،) 5005نظرزاده (  ،) 5010شعبان زاده (  ،) 5010باس (  ،) 3350لونگ (  ،) 3350ريچ،
هنريگرز و کیخونگ (  ) 3353همسو می باشد .در تبیین اين يافته میتوان گفت امروزه سازگاري زناشويی يكی از اصطالحاتی
است که وسیعاً در مطالعات خانواده و زناشويی مورد استفاده قرار میگیرد .اين اصطالح با بسیاري از اصطالحات ديگر همچون
رضايت زناشويی ،شادکامی زناشويی ،موفقیت زناشويی و ثبات زناشويی مرتبط است .در حالیكه اصطالحات قبلی هر کدام تنها
يك بعد از ازدواج را نشان میدهند ,سازگاري زناشويی يك اصطالح چند بعدي است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن
میکند و فرايندي است که در طول زندگی زوجین به وجود میآيد ،زيرا که الزمه آن انطباق سلیقهها ،شناخت صفات شخص،
ايجاد قواعد رفتاري و شكلگیري الگوهاي مراودهاي است ،بنابراين سازگاري زناشويی يك فرايند تكاملی در بین زن و شوهر
است .در طول سالها از اين مفهوم بدون يك تعريف مشترک و روشن بین محققان استفاده شدهاست (ابوالقاسمی.) 5011 ،
سازگاري زناشويی شیوهاي است که افراد متأهل ،بهطور فردي يا با يكديگر ،جهت متأهل ماندن سازگار میشدند ،به
طوري که سازگاري زناشويی يكی از مهمترين فاکتورها در تعیین ثبات و تداوم زندگی زناشويی است (گلدنبرگ 3330 ،به نقل
از حسین شاهی براوتی .) 5003 ،از سويی ديگر وجود نا سازگاري زناشويی در روابط زن و شوهر عالوه بر ايجاد مشكل در موارد
فوق ،باعث اشكال در روابط اجتماعی ،گرايش به انحرافات اجتماعی و اخالقی ،و افول ارزشهاي فرهنگی در بین زوجین
میشود .طبق نظر هالفورد  ) 3331( 50عوامل مؤثر بر سازگاري زناشويی شامل سه دسته خصوصیات فردي ،عوامل موقعیتی و
رويدادهاي زندگی می باشد .همچنین بر اساس پژوهشهاي مختلف عواملی چون محیط خانواده و سبك دلبستگی بطور مثبت ،و
عواملی نظیر تفكرات غیر منطقی و افسردگی بطور منفی با سازگاري زناشويی ارتباط دارند (تبريزي .) 5003 ،همانطور که
کاپالن و مادوکس (  ) 3333بیان میکنند  ،سازگاري زناشويی به شادي و لذت از روابط میان زوجها مرتبط است ،سازگاري
زناشويی به معناي داشتن احساس مطلوب از ازدواج است .با استناد به رويكرد آسیب پذيري ،تنیدگی و سازش به رضايت
زناشويی (کارنی و برادبوري3331 ،؛ نقل از قاسم زاده ) 5003 ،ابراز هیجان سبب احساس رضايت ،خرسندي ،سرزندگی ،هم
حسی و صمیمیت جنسی و گرمی بین فردي بیشتري در بین زوجین شده و آنان را کمتر در برابر عواطف منفی آسیبپذير
میکند .پژوهشهاي انجام شده در زمینة مسائل زناشويی نشان میدهد که افرادي که هیجانات بیشتري را ابراز میکنند
سازگاري زناشويی بیشتري دارند ،در نتیجه تنشهاي کمتري را تجربه میکنند و کمتر به سمت طالق پیش میروند؛ زيرا،

Halford
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اينگونه افراد ،با تعارضات موجود در روابط خود ،مؤثرتر ،مواجه میشوند .ابراز هیجان سبب بروز ويژگیهاي شخصیتی مانند
قدرت پذيرش باال و احساس کارايی میشود که میتواند نشانگر وجود مهارتهاي شناختی و بین فردي مطلوب باشد.
در اين میان يكی از روش هايی که امروزه در کنار شیوه هايی که عمدت ا ً در حوزه ي پزشكی به کار می رود
مورد توجه قرار گرفته است ،مداخله شناختی رفتاري است .اين شیوه ي درمانی از تلفیق رويكردهاي
شناختی و رفتاري به وجود آمده است .در اين شیوه ي درمانی به افراد کمك می شود تا الگوهاي تفكر
تحر ف شده و رفتارناکارآمد خود را تشخیص دهند .براي اينكه فرد بتواند اين افكار تحريف شده و رفتارهاي
ناکارآمد خود را تغییر دهد ،از بحث هاي منظم و تكالیف رفتاري دقیق ا ً سازمان يافته اي استفاده می شود.
بنابراين در اين فرضیه نشان داده شد که مداخله شناختی – رفتاري با توجه به میانگین سازگاري زناشويی
همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش سازگاري زناشويی
آنان شده است.
نتايج نشان داد با کنترل پیش آزمون بین همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ صمیمیت
جنسی تفاوت معنی داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،مداخله شناختی – رفتاري با توجه به میانگین صمیمیت جنسی
همسران جانباز و ايثار گر گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب بهبود صمیمیت جنسی گروه آزمايش شده است.
میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  3 /40میباشد ،به عبارت ديگر 40 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون صمیمیت جنسی
مربوط به تأثیر مداخله شناختی – رفتاري میباشد .اين يافته با يافته هاي پژوهش هاي شیرالی (  ،) 5000اعتماد ( ،) 5003
مرادي مهر (  ،) 5003جوادي (  ،) 5003اصالنی (  ،)5005گارلند (  ،) 3350لونگ (  ،) 3350ريچ ،هنريگرز و کیخونگ (  ) 3353و
رونان و درير (  ) 3355همسو می باشد .در تبیین اين نتیجه نیز میتوان گفت که عدم صمیمیت جنسی خصوصاً در جامعه ما
از شیوع بسیار بااليی برخوردار است .اکثر زنان و مردان متأهل از رابطه جنسی خود لذت کامل و کافی را درک نمیکنند و
اين مسئله در مورد زنان به شدت صادق است .صمیمیت جنسی همچنین ،تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله استرسهاي
شغلی ،کشمكش هاي روابط زوجین ،سطح تحصیالت و فرهنگ ،مشكالت اقتصادي ،سازشهاي اخالقی و جنسی ،مشكالت و
بیماريهاي جسمی و روانی طرفین قرار دارد ( پورافكاري .) 5010 ،نیاز جنسی از قويترين نی ازهاي درونی بوده و رابطه
تنگانگی با ناخودآگاهی انسان دارد .عدم وجود صمیمیت جنسی در افراد به اختالالت عمیقی در روابط آنان منتهی میشود که
می توان به تنفر از همسر ،دلخوري ،حسادت و رقابت براي سرکوبی يكديگر ،مقصر دانستن در بسیاري از مشكالت زندگی،
احساس تحقیر ش دن توسط همسر ،احساس عدم اعتماد به نفس و احساس مورد بیاعتنايی واقع شدن اشاره نمود .در بین
نیازهاي زيستی ،غريزه جنسی ،آمیختگی عمیقی با نیازهاي روانی داشته است .به طوري که میتوان تأثیر اين خواسته را در
بسیاري از ابعاد زندگی مشاهده کرد.
در تبیین اين نتیجه نیز می توان گفت که امروزه يكی از معیارهاي قابل سنجش براي بررسی میزان خوشبختی افراد ،میزان
رضايتمندي آنها از روابط جنسی است .شماري از صاحب نظران مسايل خانواده معتقدند اگر زن و شوهر بتوانند از نظر جنسی
همديگر را ارضاء کنند ،قادرند بسیاري از تنشهاي زندگی را هم مديريت کنند ،اما اگر روابط جنسی خوبی با هم نداشته باشند
گاهی حتی مشكالت کوچك زندگی هم تبديل به بحران میشود .به عبارت ساده تر روابط جنسی خوب زن و شوهر کوهی از
مشكالت زندگی را به کاه و روابط سست و کمرنگ جنسی ،کاهی را به کوهی از مشكالت بدل میکند (اوحدي.) 5011 ،
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همچنین ،احتمال وقوع ناسازگاري و اختالفات زناشويی در سالهاي نخست پس از ازدواج باالست .آمارها هم نشان می دهد
میزان ثبت طالق در اوايل زندگی مشترک بیشتر از مواقع ديگر است .بر اساس تحقیقی که در دادگاههاي خانواده صورت
گرفته ،مشكالت و نارضايتی جنسی در میان زوجینی که قصد دارند از هم طالق بگیرند ،بسیار شايع است .آمارها حاکی است
بیش از  13درصد زوجینی که به مجتمع هاي قضايی خانواده با هدف جدايی از يكديگر مراجعه می کنند به نحوي از همسر
خود در زمینه مسايل جنسی ناراضی اند .از ديدگاه نظريه تكاملی ،انسانها داراي ظرفیت بهبود کیفیت روابط و صمیمیت
جنسی ،به منظورحل مشكل تولید نسل می باشند .با وجود فرضیات گوناگون می توان ،ارتباط بین صمیمیت جنسی و
خصوصیات يك رابطه پايدار را نتیجه گرفت .به عنوان مثال ،مردان در مقايسه با زنان از ارتباط جنسی و روابط آنان با همدم
خود رضايت بیشتري دارند در صورتی که بطور کلی زنان از اعمال محبت آمیز و تمايالت عاشقانه به صمیمیت جنسی بیشتري
دست می يابند (باس ) 3330 ،و نظريه کنش متقابل نشانه ها که ويژگی يك ارتباط ،از واکنش متقابل بین شريكهاي جنسی
بوجود می آيد .اين امر به ارتباطی منجر میشود که برخی ويژ گیهاي منحصر به فرد را شامل میشود .قواعدي که بیشترين
ارتباط زن و شوهر را مشخص میکند .قواعدي که باعث شكلگیري ارتباط ،اغلب شريكهاي جنسی می شود ،داشتن باورهاي
اجتماعی مشترک آنهاست (براي مثال :روابط زناشويی بطور ذاتی ،عاشقانه می باشند و کیفیت اين روابط ،صمیمیت جنسی
است ) .بسیاري از اين باورهاي مشترک آنهايی هستند که در بردارنده نقشهاي مختلف اجتماعی است که افراد به نمايش
میگذارند؛ نقشهاي اجتماعی و انتظارات مربوط به آنها ،خصوصاً ،درک روابط و ويژگیهاي آنها اهمیت دارند.
بر اساس نتايج مطالعه حاضر می توان گفت که مداخله شناختی – رفتاري سبب بهبود صمیمیت جنسی همسران جانباز و
ايثار گر شده است .در خصوص توجیه اين تغییرات می توان گفت که رويكرد شناختی  -رفتاري بر جنبه هاي روانی -اجتماعی
مداخله تاکید می کند .نظريه مبناي اين رويكرد می گويد برخی از افراد مستعد آن هستند که به برخی از موقعیتهاي هیجانی
به شیوه اي شديد و نا معمول واکنش نشان دهند .موقعیتهايی که بیشتر در روابط عاطفی ،خانوادگی يا دوستانه يافت
میشوند .همچنین با توجه به ماهیت رويكرد شناختی  -رفتاري به دلیل توجه به مفاهیمی مانند پذيرش احساسات و هیجانات
خود ،افزايش آگاهی ،حضور در لحظه ،مشاهده گري بدون داوري ،آموزش تحمل پريشانی ) تكنیكهاي ذهن آگاهی(؛ کنترل
رفتارهاي تكانه اي ،شناسايی رفتارهاي خود تخريبی و افزايش کارآمدي بین فردي ضمن کاهش عالئم و پیامدهاي مرتبط با
مشكالت زندگی ،می تواند نقش مهمی در بهبود صمیمیت جنسی و افزايش هیجانات مثبت همسران جانباز و ايثار گر داشته
باشد.

فهرست منابع:
آگاه ،لیال ،جان بزرگی ،مسعود .) 5000 ( .اثربخشی مداخله شناختی ـ رفتاري گروهی ،بر افزايش رضايتمندي زناشويی زنان
داراي تعارض زناشويی (با مقیاس اسالمی) ،فصلنامه روانشناسی و دين ،سال هفتم ،شماره دوم ،پیاپی ،31
سلیمانیان ،علی اکبر ،جاجرمی ،محمود ،فالحتی ،مريم .) 5004 ( .اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی بر کیفیت ز ندگی
همسران جانبازان مبتال به اختالالت خلقی .طب جانباز331- 501 :) 4 ( 1 .
تیموري آسفیچی علی ,غالمعلی لواسانی مسعود ,بخشايش علیرضا .) 5005 ( .پیش بینی رضايت زناشويی بر اساس سبك هاي
دلبستگی و خودمتمايزسازي .فصلنامه خانواده پژوهی410- 445 :) 03 ( 1 .
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قدم خیر ،میترا ،قمري گیوي ،حسین ،میكايیلی ،نیلوفر ،سپهري شاملو ،زهره .) 5003 ( .اثربخشی مداخله ي مبتنی بر رفتار
درمانی عقالنی هیجانی بر افزايش صمیمیت و رضايت زناشويی زنان ،فصلنامه انديشه و رفتار ،دوره ي هشتم ،شماره ي .3
بختیاري ،مريم ،شیدا يی؛ حاجیه ،بحرينیان ،سید عبدالمجید نوري ،محمد .) 5004 ( .تاثیر درمان شناختی  -رفتاري بر میل
جنسی کم کار و رضايت زناشويی ،فصلنامه انديشه و رفتار ،دوره  ،0شماره  ،01صفحه 31- 1
اصالنی ،بهروز .) 5005 ( .بررسی تأثیر مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري در کارايی مشاوره پیش از ازدواج دانشجويان
متقاضی ازدواج دانشگاه صنعتی اصفهان .فصلنامه رفاه اجتماعی.551- 54 ،301 .
اعتمادي ،عبدالرضا .) 5003 ( .بررسی تأثیر مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري با صمیمیت با همسر در زوجین کالسهاي
مشاوره پیش از ازدواج شهرستان میناب .پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد بوشهر.
جوادي ،هادي .) 5003 ( .بررسی تأثیر مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري بر صمیمت زوجین شهراهواز .پايان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه شهید چمران
ديناري ،علی .) 5003 ( .بررسی تأثیر مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري بر رضايت زناشو يی زوجین شهراهواز .پايان نامه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
سالمی ،اکبر (  .) 5003اثر بخشی مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري با استفاده از روش تحلیل ارتباط متقابل بر بهداشت
روان در افراد متقاضی ازدواج شرکت کننده در کالسهاي مشاوره پیش از ازدواج دانشجوي دانشگاه شهید بهشتی تهران .پايان
نامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
شیرالی ،مهناز (  .) 5000بررسی تأثیر مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري بر الگوهاي ارتباطی و صمیمیت به همسر در
زوجین شهر اهواز  .پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد شوشتر.
قاسم زاده ،مهدي (  .) 5003بررسی تأثیر مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري بر میزان سازگاري روانشناختی و بهداشت
روان در افراد شرکت کننده در کالسهاي مشاوره پیش از ازدواج شهرستان اصفهان .پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
عباس وند ،فیروز (  .) 5005بررسی تاثیر مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري با رويكرد شناختی  -رفتاري بر میزان
صمیمیت و رضايت زناشويی زوجین شهرستان بابل .نشريه علوم رفتاري.53،041 ،
مرادي مهر ،مجتبی (  .) 5003تأثیر مداخله شناختی رفتاري بر صمیمیت و بهبود روابط متقابل افراد متقاضی ازدواج شرکت
کننده در کالسهاي مشاوره پیش از ازدواج شهرستان تهران .پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه الزهراء
تهران.
معتمدي ،رضا (  .) 5000بررسی تأثیر آموزش مشاوره گروهی مداخله شناختی رفتاري بر رضايت زناشويی و باورهاي غیرمنطقی
زوجین کالسهاي مشاوره پیش از ازدواج شهرستان شوشتر  .پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد
شوشتر.
مهدوي ،رضا (  .) 5003تاثیر مداخله شناختی رفتاري بر رضايتمندي زناشويی و بهداشت روان زوجهاي شهر تهران  .پايان نامه
کارشناسی ارشد ،روانشناسی بالینی ،انستیتو روانپزشكی تهران.
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ابوالقاسمی ،عباس ،کیامرثی ،آذر .) 5000 ( .بررسی رابطه آندروژنی و سالمت روانی با سازگاري زناشويی در زنان ،مطالعات
زنان ،) 5 ( 4 ،صص .11- 11
احمدي ،خدابخش؛ فتحی آشتیانی ،علی؛ نوابینژاد ،شكوه .) 5011 ( .بررسی عوامل زمینهاي – فردي و ارتباطی – دو جانبهاي
مؤثر بر سازگاري زناشويی ،خانواده پژوهی ،سال اول ،شماره .0
ساعتچی ،محمود (  .) 5011راهنماي آزمونهاي روانشناختی .تهران :انتشارات ارسباران.
سلیمانیان ،علیاکبر .) 5010 ( .بررسی تأثیر تفكرات غیرمنطقی براساس رويكرد شناختی بر سازگاري و نارضايتی زناشويی.
پایان نامه كارشناسی ارشد ،رشته مشاوره ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
گلدنبرگ ،گلدنبرگ .) 3330 ( .خانواده درمانی ،ترجمه حمید رضا حسین شاهی براوتی ،) 5003 ( .تهران :نشر روان.
مهرآبادي ،احمد .) 5003 ( .بررسی تاثیر خانواده درمانی استراتژيك بر رضايت زناشويی ،پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه
عالمه طباطبايی تهران.
موسوي نسب ،سیدمحمدحسین ،بازمانده ،،طاهره .) 5000 ( .بررسی رابطه حمايت اجتماعی و عشق ورزي با سازگاري زناشوئی
در زنان شاغل ادارات دولتی شهرکرمان ،او لین كنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم ،علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علی آباد کتول،
هالفورد ،انلی .) 3331( .زوج درمانی کاربردي ،ترجمه مصطفی تبريزي .) 5003 ( .نشر روان.
پارسه ،معصومه ،نادري ،فرح ،مهرابیزاده هنرمند ،مهناز (  ) 5004به بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی  -رفتاري
برتعارضات زناشويی و رضايت جنسی در زوجین مراجعهکننده به مراکز روانشناختی ،فصلنامه دستاوردهاي روانشناسی بالینی:
دانشگاه شهید چمران اهواز ،دوره  5شماره.
باباپور خیرالدين ،جلیل ،نظري ،محمدعلی ،رشیدزاده ،لیال .) 5000 ( .اثربخشی درمان شناختی  -رفتاري بر رضايت و صمیمیت
زناشويی زوجین جانباز شیمیايی ،فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختی  :دانشگاه تبريز ،دوره  1شماره .34
قدم خیر ،میترا ،قمري گیوي ،حسین ،میكايیلی ،نیلوفر .) 5001 ( .اثربخشی مداخله ي مبتنی بر رفتار درمانی عقالنی هیجانی
بر افزايش صمیمیت و رضايت زناشويی ،انديشه و رفتار در روان شناسی بالینی  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،دوره 1
شماره ,30
شفیع آبادي ،عبداله؛ ناصري ،غالمرضا .) 5003 ( .نظريه هاي مشاوره و روان درمانی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
هاوتون ،کیت؛ م.سالكووس کیس ،پال؛ کرک ،جوان؛ و کالرک ،ديويد .) 5000 ( .رفتاردرمانی شناختی :راهنماي کاربردي در
درمان اختاللهاي روانی (چاپ نهم) ،ترجمه حبیب اله قاسم زاده ) 5005 ( .تهران :انتشارات ارجمند.
Asetin, P. (3351). The effectiveness of cognitive-behavioral and self-differentiation
women. J Plast Reconstr Aesthet Surg; 10: 5401-43.
Dilion, L. M., Beechler, M. P. (3351). Marital Satisfaction and The Impact of Children in
Cultures: A meta-Analysis. Journal of Evolutionary Psychology, 1, 1–33.
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Heiman, J. R. (3354). Psychologic treatments for female sexual dysfunction: are they
effective and do we need them? Archives of sexual behavior, 05(1), 441-13.
Meston, C. M., Hull, E., Levin, R. J., Sipski, M. (3354). Disorders of orgasm in women in
women, The Journal of Sexual Medicine, 5(5), 11-1.
Turkuile, M., Vanlankveld, J., Groot, E., Melles, R., Neffs, J., & Zandbergen, M. (3350).
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