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 Purpose: The purpose of this study was to design a conceptual 
model of the antecedents and consequences of marital boredom and 

to determine the effectiveness of the training protocol derived from 

the model on improving marital boredom and intimacy. 

Materials and methods: The quasi-experimental research method 
was a single-subject design with multiple baselines and the 

statistical population was couples who referred to the consultation 

center of Raz Clinic in Shiraz and the clinic of the General 
Directorate of Exceptional Education of Fars Province in Shiraz in 

the fall of 1400. Using the purposeful sampling method, 3 couples 

were selected as a sample. The therapeutic program of the training 

protocol extracted from the conceptual model (1400) was 
implemented by the tutors and counselors during 10 sessions, and 

after the end of the treatment, the follow-up was done in two stages 

with intervals. It took place for one month. The subjects responded 
to the emotional intimacy subscale of Shaffer Valson's (1981) 

Personal Emotional Evaluation of Intimacy Questionnaire (1981) 

and Pines Marital Boredom Test (1). The data were analyzed by 
visual analysis method, recovery percentage formula and stable 

change index. 

Findings: The results showed that the treatment of the conceptual 

model protocol increased emotional intimacy and marital quality 
and reduced marital burnout of couples and this effect remained 

stable in the follow-up phase. 

Conclusion: The conceptual model protocol treatment has the 
required efficiency and couple therapists can use this conceptual 

model in working with couples in order to reduce marital boredom 

and increase emotional intimacy and improve marital quality, 
especially in the early years of a couple's marriage, which has a 

significant effect. to take 
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 دلزدگی پسایندهای و پیشایندها مفهومی مدل طراحی
 آموزش پروتکل بخشی اثر تعیین و زناشویی
 صمیمیت و دلزدگی بهبود بر مدل از مستخرج

 زناشویی
 

 1یوسفی ویدا
 آزاد دانشگاه سنندج، واحد مشاوره، گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران سنندج، اسالمی،

 
 *2سامانی سیامک
 اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران شیرواز،

 
 3گودرزی محمود
 ،اسالمی زادآ دانشگاه سنندج، واحد خانواده، مشاوره گروه دانشیار
 .ایران ، سنندج

 
 چکیده

 و پیشایندها مفهومی مدل طراحی حاضر پژوهش هدف: هدف
 وزشآم پروتکل بخشی اثر تعیین و زناشویی دلزدگی پسایندهای

 .بود زناشویی صمیمیت و دلزدگی بهبود بر مدل از مستخرج
 تک طرح نوع از آزمایشی شبه پژوهش روش :ها روش و مواد

 مراجعه زوجین آماری جامعه و چندگانه پایه خط با آزمودنی
 دارها کلینیک و شیراز شهر راز کلینیک مشاوره مرکز به کننده

 اییزپ در شیراز شهر در فارس استان استثنایی پرورش و اموزش کل
 3 هدفمند گیری نمونه روش از استفاده با زوجین بین از بود1400

 آموزش پروتکل درمانی برنامه.شد انتخاب نمونه عنوان به زوج
 در ، مشاور و راهنما اساتید توسط(1400) مفهومی مدل از مستخرج

 دو در پیگیری نیز درمان خاتمه از پس و شد اجرا جلسه10 طی
 مراحل در ها آزمودنی.گرفت صورت ماه یک فاصله با و مرحله

 از عاطفی صمیمیت مقیاس خرده به پیگیری و درمان پایه، خط
 و(1981)والسون شافر صمیمیت شخصی عاطفی ارزیابی پرسشنامه

 تحلیل روش به ها داده. دادند پاسخ(1) پاینز زناشویی دلزدگی تست
 .شد تحلیل پایا تغییر شاخص و بهبودی درصد فرمول ، دیداری

 موجب مفهومی مدل پروتکل درمان که داد نشان نتایج: ها یافته
 دلزدگی کاهش و زناشویی کیفیت و عاطفی صمیمیت افزایش

 اندهم پایدار نیز پیگیری مرحله در تاثیر این و شده زوجین زناشویی
 .است

 الزم کارایی از مفهومی مدل پروتکل درمان: گیری نتیجه
 در مفهومی مدل این تواننداز می درمانگران زوج و است برخوردار

 میتصمی افزایش و زناشویی دلزدگی کاهش منظور به زوجین با کار
 اولیه سالهای در مخصوصا زناشویی کیفیت بردن باال و عاطفی
  .ببرند کار به دارد بسازایی تاثیر که زوجین ازدواج

 
 زناشویی صمیمیت زناشویی، دلزدگی متاهل، زوجین :واژه كلید

_________________________________ 
1 physical 
2 familial 

 07/01/1401تاریخ دریافت: 
 22/05/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول siamak.samani@iau.ac.ir   

 مقدمه
امل به ک یبستگ ییزناشو یفرد درزندگ یوخوشبخت تیاحساس رضا

الاقل چند مورد از موارد پنج گانه  ای کیفرد درهر یسازگار
 ییروابط زناشو نهیدرزم تیاست که احساس رضا یهیدارد.بد

 زیآنها ن یواجتماع یشغل یافراد وسازگار یآت یها تیدرمورد موفق
دهند  ینشان م قاتیاز تحق یبرخ یطرف ز(. ا2دارد ) ییبسزا ریتأث

 یلیبا آن خ یمشترک وسازگار یاز زندگ تیکه پس از ازدواج،رضا
کاهش درمطالعات  نیگذارد. سرعت وشدت ا یزود رو به کاهش م

 یبه نوع نهیزم نیاز پژوهشگران درا یکند و برخ یمختلف فرق م
 هرشوزن و  تیرضا تیوضع یکنند. به طورکل یافت مداوم اشاره م

کاهش  تیرضا یزندگ یسالها نیدهد که در اول ینشان م یاز زندگ
 ایهو درسال دهیرس تیبه حالت تثب یانسالیکند در دوره م یم دایپ

ست ا یامروز استرس خطر دهیچیپ یایدر دن  .ابدی یم شیافزا یانیپا
فرد  3یو اجتماع 2یخانوادگ،  یروانشناخت ،1یجسمان یکه کنش ها

 یجد یشغل ها اثرات منف یکند و بعض یم دیتهد  یرا به طور جد
و  یگذارد و روابط اجتماع یفرد م یو روان یجسمان یبر کار آمد

از  یکی یی(. رابطه زناشو3کند ) یاورا به شدت مختل م یخانوادگ
 یامدهایآن پ یاست که چگونگ یانسان یرابطه ها نیتر یقو

 یخانواده دارد. زندگ یاعضا گریهمسران و د یبرا یگوناگون
 یآن هم  از دو جنس متفاوت امر گریکدیمشترک دو انسان با 

و گاه دشوار است، چرا که زنان و مردان هر کدام به  فیظر اریبس
از اوقات در  یاریبس جهیکنند، در نت یسبک خاص خود صحبت م

 شوند. شناخت یدچار مشکل م گریکدیبا  حیارتباط صح یبرقرار
 یتواند کانون خانوادگ یم نیو کاربرد ارتباط مناسب توسط زوج

 شیافراد خانواده افزا را در یسازد  و سالمت روان ریدلپذ اریرا بس
 ییوزناش مشکالتاز  یاریدهد و برعکس ارتباطات ناسالم باعث بس

 تیشود و موجود یبه صورت پنهان و آشکار در بستر خانواده م
 بین زناشویی تعارضات (4دهد ) یخانواده را مورد حمله قرار م

 بین که می افتد اتفاق زمانی و است اجتناب ناپذیر امری زوجها

یکی از عواملی  (.5دهد) رخ سازگاری عدم و توافق عدم زوجها
که باعث عدم تعهد زناشویی می شود بروز نوعی سردی و به عبارتی 
دلزدگی زناشویی در روابط زوجین است . دلزدگی زناشویی روندی 
تدریجی است وذره ذره در تن روان ما ته نشین می شود. افراد دلزده 

کنند. آن ها حس می کنند در  قبل از هر چیز احساس آزردگی می
زندگی مشترک اذیت می شوند و تمایلی به حل مشکالت نشان 
نمیدهند و امیدی هم ندارند مشکالتشان حل شود. گاهی این 
ناامیدی و اندوه آنان را به وادی افسردگی می کشاند. آنها احساس 
پوچ و بی معنایی دارند حس می کنند کسی را در زندگی ندارند که 

نهاد جامعه  نیخانواده به عنوان اول (6نها حمایت عاطفی کند)از آ
 وجودداشته یدرهمه جوامع انسان یعیمساله  طب نیو کهن تر یریپذ

موضوع  نیو ا ابدیبرآن ب ینیگزیو بشر تاکنون نتوانسته است جا

3 social 
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 و همکاران  یوسفی ویدا  216

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  محوریت سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی با-فصلنامه علمی

 یآن را نشان م یوجود تیو اهم ینهاد اجتماع نیا یشگیحضور هم
برا آن داشته که در  شمندانیاز اند اریخانواده ، بس تیدهد. لذا اهم

 یتیترب یهمچون الگو کردمتفاوتیگوناگون  با رو یحوزه ها
خانواده بر مناسبات  ریموضوع بپردازد .تاث نیا قیخانواده به تحق

 است دهیمتعدد اراه گرد اتیمطالعات فراوان و نظر نیزوج یزندگ
نهاد خانواده عامل مهم در انتقال ارزش  ندیگو ی.جامعه شناسان م

کنننده جامعه سالم و متعادل  نیتخم تینسل و در نها تیها ، ترب
 سالم دارای ازدواج  (7)1وانگ و جیانگ هو، اعتقاد به .است

 ارتباط و زناشویی رضایت ، تعهد ، صمیمیت مانند عنصر چندین

(. روابط 8.)  است. خیانت و مانند خشونت عناصری نبود نیز و
زوجین بر فراوانی بروز تعارض در روابط زو جین و شیوه ای که 
زوجین به این تعارض درگیر شده و یا آنرا حل می نماید سه اصل 
اول تعارض به طور مرتب در اغلب روابط صمیمی اتفاق می افتد 

، در برخی شرایط ممکن است صمیمیت 2دوم کنار آمدن با تعارض 
تسهیل  نماید سوم در ازدواج ناشاد، تعارض و رضایت ازرابطه را 3

متقابل، پرتوقعی، کناره گیری  4با الگوهی رفتاری )مانند عاطفه منفی
(و اینکه تشدید تعارض آنرا در دستیابی به راه حل مشکل تر می 5

سازد مرتبط می دانسته .اینکه تعارض صمیمیت را تسهیل کند یا 
اغلب باعث بحث هاو ناکام پریشانی را افزایش دهد. مسایل پنهانی 

کننده و تخریب گر در میان همسران می شود این مسائل بسیار مهم 
اند آنها انتظارها ، نیازها و احساسات ابراز نشدهای را باز نمایی می 
کنند .که اگر به آنها توجه نشود باعث آسیب جدی به ازدواج می 

شده که  شود .چندین نوع مسائل پنهانی در کار با زوج ها مشخص
، تمامیت و 6عبارتند از قدرت ،اهمیت و مراقبت قدرشناسی ، تعهد

حالت  و زوجها ارتباط در ناتوانی زناشویی، پذیرش.. دلزدگی
 را کسانی و است روانی و عاطفی و فرسودگی جسمی دردناک

 زندگی به ازدواج و رؤیایی عشق داشته توقع که متأثر می سازد

 متوجه آنها که کند می بروز هنگامی دلزدگی .معنا ببخشد شان

 معنا زندگی به آنها رابطه  تالشهایشان، باوجود تمام شوند می

داد)الوی  نخواهد و نداده
(. دلزدگی زناشویی 9)7،فالدبو،کینگ،کاوامیورا،فریدمن،کمپاس

زمانی بروز می کندکه زوجین متوجه می شوندکه علیرغم 
داده و نخواهد داد. وقتی زن تالشهایشان رابطه شان به زندگی معنا ن

و شوهر از عشق و شیفتگی فاصله می گیرند، هر حادثه ی دلسرد 
کننده ای برای توجیه بر چسب زدن منفی به همسرشان کافی به 
نظر می رسد. شوهر دراین شرایط حتی اگر یک بار حساسیت نشان 
نداد یک فرد بی احساس تلقی می شود. اگر زن ولو یک بار انتظار 

 یکی ،ی( از طرف(. 6ت شوهر را برآورده نکندنامهربان می شود)محب
بروز  کند،یم دیامروز را تهد یخانواده  انیکه بن ییبهایاز آس
در روابط  یدلزدگ یروانشناخت یاست. بررس ییزناشو یدلزدگ
روان  یکردهایرو یایچند جانبه است که مزا یکردیرو ،ییزناشو

 یکردهایرو یدورنما یتهایرا با مز ینظام مندند و رفتار ییایپو
 یدلزدگ ی. روانشناسزدیآم یدر هم م یو وجود یاجتماع یروان

_________________________________ 
1 Huang., Wang 
2 defiance 
3 intimacy 
4Negative affection 

ند، بر ک هیزوج تک ایفرد  یشناس بیآس یرو نکهیا یبه جا ییزناشو
 یروابط است، به خصوص زمان فیضع یشیروند درازمدت و فرسا

 یوجود یخود معنا یبرا کشیبا روابط نزد کندیم یکه شخص سع
 دلبستگی تدریجی کاهش سبب زناشویی  فرسودگی آورد. دیپد

 احساس بیگانگی، بی عالقگی، دلبستگی با و همسرشده به عاطفی

 جای به منفی عواطف جایگزینی و یکدیگر به زوجین بی تفاوتی

 نیب ییزناشو ی(. اختالف و دلزدگ10نمایان می شود) مثبت عواطف
هر دو زوج  یو جسم یوذهن یتواند بر حاالت روان یم ن،یزوج

 و ذات تیدارابودن موقع لیبگذارد. اما زنان به دل یمنف راتیتأث
(. دلزدگی حالتی بسیار مخرب 11شوند. ) یمتأثر م شتریخاص، ب

فردی به دلیل احساس ترس  ندگیاست که بر همه زمینه های ز
مداوم، ناامیدی، یأس و در دام افتادگی اثر می گذارد و وقتی اتفاق 
می افتد که افراد تشخیص دهند با وجود تالششان، رابطه آنها به 
زندگی معنا نداده است و نخواهد داد. آثار دلزدگی به صورت 

گی جسمی، هیجانی و روانی مانند عدم لذت از  رابطه، احساس خست
جسمی مداوم و باور به غیرقابل حل بودن مشکالت برای همیشه 
بروز میکند. عالوه بر این، نه تنها افرادی که تحت تأثیر دلزدگی 
هستند، بلکه خانواده و روابط اجتماعی شان نیز از آن تأثیر می 

 ریتأث ییزناشو یتواند بر دلزدگ یکه م یگری( عامل د12پذیرند )
 یاختشن - یعاطف ریمتغ کیبه عنوان  ین آگاهداشته باشد مفهوم ذه

موردتوجه روانشناسان و  یتفکر بودائ ریتحت تأث ریاخ یدر سالها
 ازدواج برای در صمیمیت میزان  .(13محققان قرارگرفته است )

 .است ضروری محکم خانوادگی و زناشویی ارتباطات داشتن
 دانست؛ رابطه در رشد جریان یک محصول باید را صمیمیت

 ادامه نیز آن از بعد و میشود شروع ازدواج از قبل فرایندی که

 رفتارهای شامل شده ارائه صمیمیت از که بیشتر تعریفهایی .مییابد

 به صمیمیت .است هیجانی دلبستگی و نیازها دلبستگی، ارضای

 .میشود تعریف فردیت حفظ با دیگران با توانایی ارتباط عنوان

 به فرد که است آن از حاکی خویشتن بر تعاریف مبتنی اینگونه

 رابطه دیگران با بتواند تا یابد فردی دست رشد از درجهای

 توانایی عنوان به را می توان صمیمیت .کند برقرار صمیمانه

 رشد و که خودآگاهی دانست دیگران حضور در خود شناخت

 بسیار جهت صمیمیت، در شخص قابلیت و ظرفیت برای هویت،

 شخصی روابط و تشابه نزدیکی، یک صمیمیت.  است ضروری

 و شناخت مستلزم که است دیگر شخص با یا هیجانی عاشقانه
 که است احساساتی و افکار بیان طور همین و از فرد عمیق درک

 بروز زمینه صمیمی است. روابط با یکدیگر آنها تشابه نشانه

 هیجانی، تجارب این و فراهم می آورند را زوجین هیجانی تجارب

 متقابل، صمیمی روابط این.میدهد شکل را آنها رابطه ماهیت

 روابطشان از آنها وتجارب خود زندگی شریک از زوجین ارزیابی

 یامروز استرس خطر دهیچیپ یایدر دنمیدهند.  قرار ثیر ت تحت را

5 demission 
6 commitment 
7 . Lavi I, Fladeboe , King , Kawamura 
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 3یو اجتماع 2یخانوادگ،  یروانشناخت ،1یجسمان یاست که کنش ها
 یشغل ها اثرات منف یکند و بعض یم دیتهد  یفرد را به طور جد

گذارد و روابط  یفرد م یو روان یجسمان یبر کار آمد یجد
(. تعامل خوب 2کند ) یاورا به شدت مختل م یو خانوادگ یاجتماع

داشته و در حد  ینقش محور یدر تعامل زن و شوهر ژهیبه و
تعامل  (14) دیآ یازدواج و خانواده به شمار م ییپابرجا یادهایبن

راه به هم گرانیبا د کیرابطه و همکنش نزد ییبه عنوان توانا خوب
ه نشانگر آن است ک فیگونه تعر نیا  شود یم فیتعر تیحفظ فرد

تعامل  انگریتا بتواند با د ابدیدست  یبه رشد فرد شیاز پ دیفرد با
ارتباط و تعامل در ازدواج با ارزش است،  (15)برپا کند  یخودمان

ا ب یتعهد زوج ها به ثبات، ارتباط را محکم و به طور مثبت رایز
زوج ها و تعامل  تیمیصم (14)است  مراهه ییزناشو یسازگار
شته دا ییآنها نقش به سزا ییزناشو وندیپ یداریآنها در پا نیخوب ب

( 16.)ندکی م نییرا تب ییاز پراکنش تعهد زناشو یو بخش قابل توجه
شود  یخانواده نم یفروپاش هیچه مانبود عشق و تعامل خوب اگر 

الزم است  یخانوادگ یاز احساس خوشبخت یبرخوردار یبرا یول
بدون پوشش مهر و  یینقص زناشو یو روابط ب یستیهمز نیوهمچن

ه در رابط یتنش، رنج و آشفتگ ،یاز دشوار یدانیتعامل خوب به م
 دهدیانجامد. پژوهش ها نشان م یسست شدن خانواده م تیو در نها

زوج ها، از جمله عوامل مهم  نیاز تعامل خوب در ب یکه برخوردار
اجتناب از  گر،ید یاست و از سو داریپا یازدواج ها جاد،یدر ا

است که موجب شکست در  یاز عوامل ،یمیروابط صم یبرقرار
بهبود ارتباط زوج ها  ن،یبنابرا (17) شود  یم یخانوادگ یزندگ

ندانه م تیرابطه رضا کیمشکل و داشتن  روزاز ب یریشگیپ یبرا
امروزه مدل ها و  ،یرسد. به طور کل یو خرسند الزم به نظر م

 یدر جهت بهبود و پربار ساختن زندگ یگوناگون یکردهایرو
بود از درمان، به به شتریگشته اند، که ب داریو رابطه آنها پد نیزوج

با مشکالت  اوجهقبل از روبرو شدن ز ،یارتباط یمهارت ها جادیو ا
هستند که  یآموزش-یروان یکردهایرو کردها،یرو نیتوجه دارند. ا

 (.18). ددارندیتأک یریشگیبر پ

 
 روش هامواد و 
 متاهل مردان و زنان از تعدادی شامل حاضر پژوهش آماری جامعه
 مدل تدوین و مصاحبه انجام اول درمرحله بود  شیراز شهر ساکن

 تریبیش دلزدگی از که هدفمند صورت به افراد این واینکه مفهومی
 ادافر با مصاحبه و  گرفت قرار باز مصاحبه مورد بودند برخوردار

 مرحله وارد کیفی ی مرحله از بعد و برسد اشباع حد به تا داشت
  انجام مصاحبه و کیفی صورت به که اول مرحله از بعد شد کمی

 دش  استخراج مفهومی مدل مصاحبه بعداز کمی مرحله برای گردید
 با. شد تدوین پروتکل مفهومی مدل و مصاحبه محتوای براساس
 اشتهد بیشتری دلزدگی که افرادی برای شده مستخرج مدل از استفاده

 مدل از مستخرج وآموزش شد انتخاب  تصادفی صورت به اند
 آموزش جلسه 10 تا 8 طی زناشویی صمیمیت و زناشویی دلزدگی

 نیآزمود تک آزمایشی صورت به که.گردید ارائه آن نتایج شدو داده

_________________________________ 
1 physical 
2 familial 

 قرار  اولیه ارزیابی مورد زوج این که باشد می  پایه خط چند با
 درچند ارزیابی با دوم زوج که گردید ایجاد را مداخله وبعد گرفت
 بعد رددوگ مشخص بیشتر دلزدگی اعتبار تا شد گرفته تست جلسه
 و بود  بیشتر سوم زوج ارزیابی و بود  صورت همین به سوم زوج

 . بود کانی پله صورت به درواقع مداخالت
 

  گیری نمونه روش و نمونه
 پایه خط چند با آزمودنی تک روش از ترکیبی پژوهش این در

 یبهبود ضرب مصاحبه، ، نمودار رسم با روش تحلیل.نمود  استفاده
 از ترکیبی مجموعه که بود  استنتاجی روش از تحلیلی روش در که

 بخش در است ترکیبی روش پزوهش این در بود  موردی مطالعات
 هب پاسخگویی و مصاحبه برنامه اجرای منظور به کیفی مصاحبه
 ورود مالک شد  استفاده دسترس در نمونه از اول بخش سواالت

 ایویژگیه است زیر قرار به مصاحبه برنامه اجرای برای نمونه گروه
 هدفمند ی شیوه به که زوج  سه شامل کمی بخش در نمونه گروه

 اب آزمودنی تک طرح روش از بااستفاده و شد  انتخاب(  قضاوتی)
. فتگر قرار بررسی مورد متفاوت آزمودنی بر مبتنی پایه خط چند

 نیادب داده نظریه یا  تئوری گراندد یابی زمینه تثوری از روش این در
 ناییب زیر های مقوله شناسایی برای که است کیفی تحقیق روش یک

 ریهنظ توسط که هایی داده گرفت قرار استفاده مطالعه مورد پدیده
 نواعا شامل شد آوری گرد گردها فرا تشریح برای بنیان زمینه پرداز

 ، شنود و گفت ، مشاهده نظیر است کیفی های داده از مختلفی
 تامالت و دهندگان پاسخ خاطرات ، مدارک و اسناد ، مصاحبه
 برداری نمونه از ، پژوهشی استراژی این در پژوهشگر، خود شخصی

 داده آوری جمع فراگرد ، نظری برداری نمونه. شد استفاده نظری
 داده نهمزما طور به تحلیگر وسیله بدان که است نظریه تولید برای

 .کرد تحلیل و کدگذاری آوری، جمع را هایش
 

 ابزار پژوهش
 شافروالسونو پرسشنامه صمیمیت  پاینز زناشویی دلزدگی پرسشنامه

 روش نمره گذاری و تفسیر 
 رفتار ابعاد سوال بوده و هدف آن ارزیابی 20این پرسشنامه دارای 

 و شناسی، جوانمردی، ادب دوستی، وظیفه نوع) افراد شهروندی
 ارابز یک زناشویی دلزدگی است. مقیاس (مدنی مهربانی، فضیلت

 در زناشویی دلزدگی درجه گیری اندازه برای که است سنجی خود
 ابزار یک است. این مقیاس از گردیده طراحی ها بین زوج

رود  می بکار دلزدگی گیری اندازه برای که دیگری خودسنجی
  گردید ابداع (1) پاینز این مقیاس توسط. است شده اقتباس

 جسمی خستگی اصلی جزء 3 شامل که دارد ماده 20 این پرسشنامه
 تادناف پا از( خواب اختالالت داشتن و خستگی، سستی احساس مثال)

 افتادن پا از و( افتادن دام در، افسردگی، ناامیدی احساس) عاطفی
 می (همسر به خشم و ارزشی، سرخوردگی بی مثل احساس) روانی
 می داده امتیازی پاسخ هفت مقیاس یک روی موارد این تمام باشد
 معرف 7 سطح و نظر مورد عبارت تجربه عدم معرف 1 سطح. شوند

3 social 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  محوریت سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی با-فصلنامه علمی

 1386 شاداب ترجمه 1996: نظر پانیز مورد عبارت زیاد تجربه
  .است 351 صفحه

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر 
 گزینه به شرح  زیر ارائه گردیده است:

 .7،همیشه 6،غالبا5،معموال4،گاهی3،بندرت2،یکبار1هرگز
دستورالعمل زیر ار برای بدست آوردن میزان دلزدگی زناشویی باید 

 اجرا نمود:
 با را است شده داده زیر موارد به که امتیازهایی: اول مرحله 

 :شوند می جمع هم
21-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-5-4-2- 1 
 20، 19، 6، 3 های شماره به که را امتیازهایی: دوم مرحله 

 .شوند می جمع هم با است شده داده
 شود می کم 32 عدد از دوم مرحله امتیاز: سوم مرحله. 
 شود می جمع سوم مرحله با اول مرحله امتیاز: چهارم مرحله. 
 شود می تقسیم 21 عدد بر چهارم مرحله عدد: پنجم مرحله. 

دهد. الزم به ذکر است که  می نشان را دلزدگی درجه حاصل عدد
 اعداد بزرگتر بیانگر میزان دلزدگی باالتر خواهند بود و برعکس.

 
  روایی و پایایی پرسشنامه 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در 
ی گیرگیرد یعنی  اینکه ابزار اندازهاندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می

 آن که ددا اعتبار مقیاس دلزدگی زناشویی نشان ضریب ارزیابی

 90/0و  84/0دامنه  در متغیرها بین درونی همسانی یک دارای
 اطیارتب های ویژگی با منفی های همبستگی وسیله به روایی است
 کیفیت ،ارتباط مورد مثبت در نظر: مانند است رسیده تایید به مثبت

 کشش، هدفمندی احساس، شکوفایی امنیت، خود احساس، مکالمه
 نسخه آنها. جنسی رابطه کیفیت و همسر به عاطفی نسبت جاذبه و

 بین در مطالعات آمیزی موفقیت طور به CBMشده  ترجمه های
 د وفنالن، نروژ، مجارستان ، مکزیک، اسپانیا، پرتغال در فرهنگی
 (.2001 الئس و الئس، 2003نانز،  و پانیز) است شده استفاده اسراییل

 ضریب و درونی همسانی از CBMشود  می مشاهده که همانطور

 میزان گیری اندازه و جهت برخوردار بخشی رضایت و باال پایایی

 .است مناسب زناشویی دلزدگی
 یک دوره یک برای 89/0بازآزمون  – آزمون اطمینان ضریب

برای دوره  66/0برای یک دوره دو ماهه، و  76/0، ماهه
 ضریب با ها آزمودنی اغلب برای درونی تداوم بود چهارماهه

 ایران در (.20)بود  93/0تا  91/0بین  که، شد سنجیده آلفا ثابت
 120نمونه  240 مورد در را پرسشنامه این کرونباخ الفا نویدی نیز

. 86/0است  عبارت که کرد گیری اندازه معلم 120 و پرستار
 (حاصل می آید.1396

ابزارصمیمیت زناشویی: منظور از صمیمیت زناشویی نمره ای است 
گویه می باشد.  36پرسشنامه صمیمیت شافروالسون یک ابزار که از 

پرسشنامه ارزیابی شخصی صمیمیت :پرسشنامه ارزیابی شخصی 

_________________________________ 
1Single subject design 
 

گویه ای است و  36( شافر والسون، یک ابزار PAIQصمیمیت )
صمیمیت،  را در شش بعد عاطفی، اجتماعی ، جنسی ، عقالنی، 

)همیشه 5(تا  درجه ای لیکرت 5تفریحی، و عدفی در اندازه های 
(اندازه گیری می کند.در پژوهش حاضر از زیر مقیاس صمیمیت 
عاطفی این پرسشنامه نشان دهنده صمیمیت بیشتر است.شافر والسون 
پایایی زیر مقیاس های پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ بین 

برآورد کردند که برای زیر مقیاس صمیمیت عاطفی  77/0تا70/0
(نیز پایایی مقیاس صمیمیت عاطفی را با 1391یا )بود .شیرالی ن75/0

به دست آورد.هم چنین شافرو 63/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 
(ضریت همبستگی پرسشنامه ارزیابی شخصی 1981السون )

صمیمیت را با پرسشنامه های سازگاری زناشویی ، خود افشایی و 
ه دست ببافت خانوادگی موس محاسبه کردند که ضرایب همبستگی 
( نیز 21آمده نشان دهنده روایی مطلوب پرسشنامه بود .شیرالی نیا )

به منظور سنجش روایی پرسشنامه ، ضریب همبستگی آن را با 
مقیاس صمیمیت واکر وتامپسون محاسبه کرد که همه ضرایب 

 (20معناداربودند.)
با  1روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح تک آزمودنی

بود جامعه آماری زوجین مراجعه A,B  به صورت  چند خط پایه 
کننده به مرکز مشاوره کلینیک راز شهر شیراز و کلینیک اداره 
کل اموزش و پرورش استثنایی استان فارس در شهر شیراز در پاییز 

 3بود از بین زوجین با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 1400
مانی پروتکل آموزش برنامه در.زوج به عنوان نمونه انتخاب شد

(توسط اساتید راهنما و مشاور ، در 1400مستخرج از مدل مفهومی )
جلسه اجرا شد و پس از خاتمه درمان نیز پیگیری در دو 10طی 

مرحله و با فاصله یک ماه صورت گرفت.آزمودنی ها در مراحل 
( پاسخ 1خط پایه، درمان و پیگیری به تست دلزدگی زناشویی پاینز )

ده ها به روش تحلیل دیداری ، فرمول درصد بهبودی و دادند. دا
شاخص تغییر پایا تحلیل شد. یافته ها :نتایج نشان داد که درمان 
پروتکل مدل مفهومی موجب کاهش دلزدگی زناشویی  و کیفیت 
زناشویی زوجین شده و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده 

 است.
 

 یافته ها

است)طرح   Mixed Methodدر روش تحقیق از نوع تحقیق 
 تحقیق آمیخته اکتشافی (

 کمی  -2کیفی -1در این تحقیق دومرحله می باشد 
 ابتدا به صورت کیفی  

در ابتدا تهیه پرسشنامه با تایید اساتید محترم دررابطه با دلزدگی 
 هزناشویی ومصاحبه با افراد ی که به کلینک های مورد نظر مراجع

می نمودند واز این زوج ها یی که مصاحبه گردیده افرادی که  
بیشترین سالها دچار دلزدگی زناشویی بوده اند انتخاب شد و بعد از 
پاسخگویی براساس پاسخها حجم نمونه برای تحقیق کمی مشخص 
گردید.درتحقیق کیفی به صورت مصاحبه باز صورت  گرفت .و بعد 
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زدگی زناشویی و صمیمیت زناشویی در تحقیق کمی که پرسشنامه دل
 استفاده گردید

 مراحل اجرای تحقیق کیفی بدین صورت می باشد:

 یافته های کمی
متغیر دلزدگی 2زوج،  3در این بخش یافته های توصیفی به تفکیک 

مراحل پایه، مداخله و پیگیری به شرح به تفکیک  زناشویی  و
 جداول ذیل ارائه شده است:

 
 تحت مطالعه در جلسه های درمانزوج های  نمرات دلزدگی زناشویی. 1جدول 

کد  روند
 مربوطه

 زوج سوم زوج دوم زوج اول

 زن مرد
زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
خط پایه 

 B1 106 88 97 64 71 5/67 46 101 5/73 اول

خط پایه 
 B2 123 89 106 52 74 63 46 95 5/70 دوم

خط پایه 
 B3 - - - 59 73 66 47 99 73 سوم

خط پایه 
 چهارم

B4 - - - - - - 47 98 5/72 

 37/72 25/98 5/46 5/65 66/72 33/58 5/101 5/88 5/114 - میانگین
 T1 123 85 104 53 55 54 80 53 5/66 جلسه دوم
 T2 109 50 5/79 52 57 5/54 84 56 70 جلسه پنجم
 F1 88 60 74 48 45 5/46 78 54 66 جلسه هشتم
 F2 89 53 71 41 47 44 66 56 61 جلسه آخر

 67/65 75/54 77 49 51 5/48 82 62 3/102 - میانگین
شاخص 
 14/2 86/8 21/4 73/3 35/4 21/3 41/3 65/4 24/2 - تغییر پایا

درصد 
 بهبودی

- 9/11- 74/42- 7/23- 26/20- 47/42- 67/33- 61/39 4/79- 2/10- 

درصد 
 بهبودی کلی

 
97/24- 

زوج های تحت مطالعه  این جدول، کاهش نمرات دلزدگی زناشویی
در جلسات درمان نسبت به مرحله خط پایه را نشان می دهد. 

 7/23درصد بهبودی )کاهش نمره دلزدگی زناشویی( برای زوج اول 
درصد  97/24و در کل   2/10، زوج سوم   67/33درصد، زوج دوم 

از  باالتر زوجین همه برای پایا شاخص مقدار که آنجا است. از
دلزدگی  که کاهش نمره های گفت این می تواناست بنابر 96/1

 .است معنادار بالینی نظر از زوج سه هر عاطفی زناشویی
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 زوج های تحت مطالعه در جلسه های درمان نمرات دلزدگی زناشویی . 2جدول 

کد  روند
 مربوطه

 زوج سوم زوج دوم زوج اول

 زن مرد
زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 B1 106 88 97 64 71 5/67 46 101 5/73 خط پایه اول
خط پایه 

 B2 123 89 106 52 74 63 46 95 5/70 دوم

خط پایه 
 B3 - - - 59 73 66 47 99 73 سوم

خط پایه 
 چهارم

B4 - - - - - - 47 98 5/72 

 37/72 25/98 5/46 5/65 66/72 33/58 5/101 5/88 5/114 - میانگین
 F1 88 60 74 48 45 5/46 78 54 66 پیگیری اول
 F2 89 53 71 41 47 44 66 56 61 پیگیری دوم

 5/63 55 72 25/45 46 5/44 5/72 5/56 5/88 - میانگین
شاخص تغییر 

 03/2 89/7 45/3 78/4 66/5 33/3 17/4 62/6 79/2 - پایا

درصد 
 -95/13 -6/78 4/35 -75/44 -9/57 -31 -40 -63/56 -3/29 - بهبودی

درصد 
بهبودی کلی 

 )پیگیری(
19/35- 

 مرحله در زوج سه طبق نتایج بدست آمده در جدول فوق، هر

 بهبودی و درصد پایین تر است پایه خط مرحله به نسبت پیگیری

روند بهتری را نشان  به نسبت زوج سوم دوم به و اول زوج برای
)منظور کاهش بیشتر نمره دلزدگی زناشویی است(. مقدار  می دهد
 و حاکی 96/1از  باالتر زوج سه هر برای هم پایا تغییر شاخص

است.  پیگیری مرحله در تغییرات دلزدگی زناشویی ماندگاری از

ت زوج های تح گی زناشویینتایج بدست آمده مرتبط با نمرات دلزد
مطالعه، نمودارهای روند تغییر در مراحل خط پایه، مداخله و 

 آمده است. 1-4پیگیری به شرح نمودار 
 

 

 
 (F)و پیگیری (T)، مداخله (B)روند تغییر نمره دلزدگی زناشویی زن، مرد و زوج در مراحل خط پایه  -1-4نمودار 

روند تغییرات نمره دلزدگی زناشویی را در مراحل  1-4نمودار 
مختلف خط پایه، مداخله و پیگیری نشان  می دهد. چون نمرات 

زوج زیر خط سطح و خط  3موجود در مرحله درمان برای هر 
روند قرار گرفته است لذا می توان عنوان کرد که تغییر نمره دلزدگی 

زوجین بصورت نظام دار رخ داده است که در کل  زناشویی در
 بیانگر موفقیت درمان است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

https://islamiclifej.com/article-1-1346-fa.html


 221... دلزدگی پسایندهای و پیشایندها مفهومی مدل طراحی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

نمرات صمیمیت زناشویی زوج های تحت مطالعه  و روند تغییر 
نمرات آن ها در مراحل خط پایه  مداخله و پیگیری ذکر شده 

 است.
 سه های درماننمرات صمیمیت زناشویی زوج های تحت مطالعه در جل. 3جدول 

کد  روند
 مربوطه

 زوج سوم زوج دوم زوج اول

 زن مرد
زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
خط پایه 

 B1 109 114 5/111 113 109 111 111 103 107 اول

خط پایه 
 B2 111 113 112 117 109 113 111 102 5/106 دوم

خط پایه 
 B3 - - - 116 110 113 110 102 106 سوم

خط پایه 
 چهارم

B4 - - - - - - 112 103 5/107 

 75/106 5/102 111 33/112 3/109 33/115 111 112 110 - میانگین
جلسه 

 T1 118 116 117 120 118 119 119 125 122 دوم

جلسه 
 T2 115 121 118 123 114 5/118 120 125 5/122 پنجم

جلسه 
 هشتم

F1 121 119 120 137 125 131 118 128 123 

جلسه 
 آخر

F2 117 120 5/118 133 124 5/128 119 123 121 

 122 25/125 119 125 25/120 25/128 33/118 119 2/116 - میانگین
شاخص 
 45/3 65/3 29/2 02/3 98/2 05/3 11/2 09/2 99/1 - تغییر پایا

درصد 
 بهبودی

- 33/5 8/5 1/6 7/10 1/9 1/10 7/6 1/18 5/12 

درصد 
بهبودی 

 کلی
38/9 

زوج های تحت  این جدول، افزایش میزان نمرات صمیمیت زناشویی
مطالعه در جلسات درمان نسبت به مرحله خط پایه را نشان می 

، 1/10دوم درصد ، زوج  1/6دهد. درصد بهبودی برای زوج اول 
 مقدار که آنجا درصد است. از 38/9و در کل  5/12زوج سوم  

است بنابراین می  96/1از  باالتر زوجین همه برای پایا شاخص
 سه هر عاطفی که افزایش نمرات صمیمیت زناشویی گفت توان

 .است معنادار بالینی نظر از زوج

 
 زوج های تحت مطالعه در مرحله های خط پایه و پیگیرینمرات صمیمیت زناشویی  . 4جدول 

کد  روند
 مربوطه

 زوج سوم زوج دوم زوج اول

 زن مرد
زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
 زن مرد

زوج )منظور 
میانگین نمره 

 زن و مرد(
خط پایه 

 B1 109 114 5/111 113 109 111 111 103 107 اول
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خط پایه 
 B2 111 113 112 117 109 113 111 102 5/106 دوم

خط پایه 
 B3 - - - 116 110 113 110 102 106 سوم

خط پایه 
 B4 - - - - - - 112 103 5/107 چهارم

 75/106 5/102 111 33/112 3/109 33/115 111 112 110 - میانگین
 F1 121 119 120 137 125 131 118 128 123 پیگیری اول
 F2 117 120 5/118 133 124 5/128 119 123 121 پیگیری دوم

 122 5/125 5/118 75/129 5/124 135 25/119 5/119 119 - میانگین
شاخص تغییر 

 پایا
- 87/2 39/2 71/2 05/3 98/2 52/3 29/2 95/3 15/3 

درصد 
 5/12 32/18 32/6 42/13 2/12 5/14 9/6 27/6 5/7 - بهبودی

درصد 
بهبودی کلی 

 )پیگیری(
88/10 

 مرحله در زوج سه طبق نتایج بدست آمده در جدول فوق، هر

 و است باالتر پایه خط مرحله به نسبت پیگیری

به زوج اول و دوم بیشتر  نسبت سوم به زوج برای بهبودی درصد
 تغییر )منظور افزایش نمره صمیمیت زناشویی( است. مقدار شاخص

 ماندگاری از و حاکی 96/1از  باالتر زوج سه هر برای هم پایا

است. در ادامه مبتنی  پیگیری مرحله در تغییرات صمیمیت زناشویی
ای زوج ه بر نتایج بدست آمده مرتبط با نمرات صمیمیت زناشویی

تحت مطالعه، نمودارهای روند تغییر در مراحل خط پایه، مداخله 
 آمده است. 2-4نمودار و پیگیری به شرح 

 

 

 
(F) و پیگیری (T)، مداخله (B)روند تغییر نمره صمیمیت زناشویی زن، مرد و زوج در مراحل خط پایه  -2-4نمودار 

ی نشان می دهد. چون نمرات موجود در روند تغییرات نمره صمیمیت زناشویی را در مراحل مختلف خط پایه، مداخله و پیگیر 2-4نمودار 
زوج باالی خط سطح و خط روند قرار گرفته است لذا می توان عنوان کرد که تغییر نمره صمیمیت زناشویی در زوجین  3مرحله درمان برای هر 

 بصورت نظام دار رخ داده است که در کل بیانگر موفقیت درمان است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 13

https://islamiclifej.com/article-1-1346-fa.html


 223... دلزدگی پسایندهای و پیشایندها مفهومی مدل طراحی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 مداخالت :
 . برنامه مداخالت5جدول 

 محتوا جلسات 

 آشنایی و بیان هدف 1

آشنایی زوج با مدرس و برقراری رابطه حسنه و ایجاد جو همراه با اعتماد و امنیت، همکاری و 
صمیمیت، مشخص شدن اهمیت موضوع برای اعضا، اهداف برگزاری جلسات و آشنایی با مقررات 

تعهد جهت همکاری و شرکت گروه، آشنایی با چارچوب کلی کارو درمان،  عقد قراداد و ایجاد 
 منظم در جلسات.

مرور بر دوران کودکی و آسیبهای وارده ، ارتباط دادن تاثیر گذشته و عملکرد کنونی از طریق  تاریخچه شخصی 2
 بازسازی حوادث  گذشته .

 افزایش خودآگاهی 3
های ویژگیبررسی خاطرات و ناکامی کودکی و واکنش به آنها، پرورش تصویر ذهنی مثبت، نوشتن 

 مثبت و منفی والدین و تعیین نیازهای کودکی و احساسات منفی

4 
عقد قراداد.شفاف سازی 

 توافق آگاهانه در روابط و تمرکز بر استفاده از قراردادهای رفتاری ، انتظارات .انتظارات

آشنایی با نیازها و آسیب  5
 های یکدیگر

های متفاوت همسر و نحوه برخورد با نیازهاو آشنایی با نیازهای مختلف همسر، آگاهی از آسیب 
 آسیب همسر

پیوند آفرینی شفاف سازی  6
 تصورات ذهنی

ایجاد فرصت هایی برای باز آموزی و آزاد سازی عاطفی ، آگاه سازی بیشتر نسبت به تفاوت های زن 
 و مرد، تصورات ذهنی مخفی همسران و عقاید غیر منطقی .

آموزش کالم مثبت در  7
 ی زناشوییرابطه 

ارایه راهکارهای ارتباطی برای بهبود رابطه زناشویی ، مثل خوب صدا زدن یکدیگر. آموزش قدردانی 
نسبت به همسر، مشورت با یکدیگر، همکاری در منزل ، درک و همدلی در برابر مشکالت پیش 

 آمده.

 یادگیری رفتار جدید 8
بین زوجین، استفاده از روش های تعیین  ایجاد منطقه امن و افزایش احساس شادی و پیوند عاطفی

 کننده رفتارهای آزار دهنده و ناامیدی، تعیین انتظارات و خواسته ها.

 ارتباط و صمیمیت 9
بررسی هدف و اهمیت رابطه جنسی و نقش آن در صمیمی بودن زوجین ، آشنایی با تفاوت تمایل های 

جنسی و اهمیت آن، نقش جنسی و تفاهم جنسی جنسی زن و مرد، آشنا شدن با انواع ارتباط و رابطه 
 در همسران، تمرین در جلسه و ارائه تکلیف جلسه آینده.

جمع بندی، دریافت بازخورد از اعضاء نسبت به دوره و مدرس .جمع آوری نکات مثبت و منفی  جمع بندی و نتیجه گیری 10
 جلسات ، اجرای پس آزمون برای هرزوج .

 نتیجه گیری

آموزش مستخرج از مدل مفهومی بر دلزدگی زناشویی تاثیر 
 معناداری دارد .

 زوج نتایج پژوهش حاضر نشان داد کاهش نمرات دلزدگی زناشویی
های تحت مطالعه در جلسات درمان نسبت به مرحله خط پایه را 
نشان می دهد. درصد بهبودی )کاهش نمره دلزدگی زناشویی( برای 

و در  2/10، زوج سوم   67/33درصد، زوج دوم  7/23زوج اول 
 همه برای پایا شاخص مقدار که آنجا درصد است. از 97/24کل  

که کاهش نمره  گفت است بنابراین می توان 96/1از  باالتر زوجین
 معنادار بالینی نظر از زوج سه هر عاطفی دلزدگی زناشویی های

 .است
 به نسبت پیگیری مرحله در زوج سه طبق نتایج بدست آمده هر

 و اول زوج برای بهبودی و درصد پایین تر است پایه خط مرحله
)منظور  روند بهتری را نشان می دهد به نسبت زوج سوم دوم به

 پایا تغییر کاهش بیشتر نمره دلزدگی زناشویی است(. مقدار شاخص

تغییرات  ماندگاری از و حاکی 96/1از  باالتر زوج سه هر برای هم
است. نتایج بدست آمده مرتبط  پیگیری مرحله در دلزدگی زناشویی

زوج های تحت مطالعه، نمودارهای روند  با نمرات دلزدگی زناشویی

 1-4تغییر در مراحل خط پایه، مداخله و پیگیری به شرح نمودار 
آمده است و در نهایت روند تغییر نمره دلزدگی زناشویی زن، مرد 

 (F)و پیگیری (T)، مداخله (B) و زوج در مراحل خط پایه
روند تغییرات نمره دلزدگی زناشویی را در مراحل مختلف خط پایه، 
مداخله و پیگیری نشان می دهد. چون نمرات موجود در مرحله 

زوج زیر خط سطح و خط روند قرار گرفته است  3درمان برای هر 
ن یلذا می توان عنوان کرد که تغییر نمره دلزدگی زناشویی در زوج

بصورت نظام دار رخ داده است که در کل بیانگر موفقیت درمان 
است..که باعث شد اجرای پروتکل مدل مفهومی تاثیر بسازایی در 
روابط زناشویی داشته باشد و نتایچ پژوهش نشان داد که زوجینی 
که در محدوده ی درمان قرار می گیرند و پروتکل مدل مفهومی 

 ت معناداری تاثیر داشته باشد .اجرا می گردد می توان به صور

یافته های پژوهش های  ذکر شده تأکید می کنند که جلسات 
درمانی توسط پروتکل مدل مفهومی باعث کاهش دلزدگی زناشویی 
و افزایش صمیمیت زناشویی در زوجین می گردد. بنابراین درمان با 
پروتکل مدل مفهومی می تواند بر روی زندگی زناشویی و کیفیت 

گی زناشویی و پیشگیری از دلزدگی زناشویی و کاهش طالق زند
عاطفی می گردد.اما ظاهرا پژوهشی در مورد  پسایندها و 
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پیشایندهای دلزدگی زناشویی در ایران و خارج انجام نگردیده است 
و یا پژوهشگر یافت نکرده است در تبیین این پژوهش  می توان 

خودآگاهی ومشکالت که عدم آگاهی و نداشتن اطالعات از   گفت
شخصیتی  و ...باعث اختالفات بیشتر می شود و دلزدگی را بیشتر می 
کند ، و آموزش پروتکل مدل مفهومی و شرکت در جلسات مشاوره 
زوجین این توانایی را در زوجین به وجود می آورد که در موقعیت 
های مختلف به طور واقع بینانه و با اعتماد به نفس با مسایل برخورد 
کنند، در نتیجه رفتار جرأتمندا نه و سازگارانه در زوجین تقویت 
می شود. و درمان توسط مدل مفهومی بر زوجین تاثیر معناداری 

این پژوهش با یک متغیریا دو متغیر پژوهش  داشته است.
حاضرهماهنگی و همسو باشد دراین زمینه پژوهشی به صورت 

 ه تقریبا یککیفی و کمی صورت نگرفته است و پژوهشهای ک
متغیر را داشته است و تقریبا همسو می توان فرض کرد.اصغری و 
گودرزی که اثر طرحواره درمانی بر دلزدگی زناشویی بوده است. 

( که زوج درمانی و کاهش دلزدگی بر 15وصیادی و شاه حسینی )
بهبود تعهد زناشویی بوده و می توان گفت به طور تقریبی همسو می 

(، پور سکاف،  21فتح اله زاده و همکارانش )باشد .و همچنین 
( 23(، کمالیان و همکارانش )22هاشمی باباحیدری و همکارانش )

(که با متغیرهای دیگر برروی دلزدگی 6صداقتی و فرد و ابراهیمی )
زناشویی کارگردیده و تاثیر معناداری داشته است .و آزاگاک و 

 تنروردی ناهمسو می باشد .

مدل مفهومی بر صمیمیت زناشویی تاثیر آموزش مستخرج از 
 معناداری دارد .

نتایج پژوهش حاضر نشان داد افزایش میزان نمرات صمیمیت 
زوج های تحت مطالعه در جلسات درمان نسبت به مرحله  زناشویی

درصد  1/6خط پایه را نشان می دهد. درصد بهبودی برای زوج اول 
 درصد است. از 38/9و در کل  5/12، زوج سوم  1/10، زوج دوم 

است  96/1از  باالتر زوجین همه برای پایا شاخص مقدار که آنجا
 عاطفی که افزایش نمرات صمیمیت زناشویی گفت بنابراین می توان

 .است معنادار بالینی نظر از زوج سه هر
نمرات صمیمیت زناشویی زوج های تحت مطالعه در مرحله های 

 خط پایه و پیگیری

 به نسبت پیگیری مرحله در زوج سه آمده  هرطبق نتایج بدست 

 سوم به زوج برای بهبودی ودرصد است باالتر پایه خط مرحله

به زوج اول و دوم بیشتر )منظور افزایش نمره صمیمیت  نسبت
 زوج سه هر برای هم پایا تغییر زناشویی( است. مقدار شاخص

 زناشوییتغییرات صمیمیت  ماندگاری از و حاکی 96/1از  باالتر
است. در ادامه مبتنی بر نتایج بدست آمده مرتبط  پیگیری مرحله در

زوج های تحت مطالعه، نمودارهای  با نمرات صمیمیت زناشویی
روند تغییر در مراحل خط پایه، مداخله و پیگیری به شرح نمودار 

 آمده است. 4-2
روند تغییر نمره صمیمیت زناشویی زن، مرد و زوج در مراحل خط  

  (F)و پیگیری (T)، مداخله (B)پایه 
روند تغییرات نمره صمیمیت زناشویی را در مراحل  2-4نمودار 

مختلف خط پایه، مداخله و پیگیری نشان     می دهد. چون نمرات 
خط زوج باالی خط سطح و  3موجود در مرحله درمان برای هر 

روند قرار گرفته است لذا می توان عنوان کرد که تغییر نمره 

صمیمیت زناشویی در زوجین بصورت نظام دار رخ داده است که در 
کل بیانگر موفقیت درمان است.و این پژوهش نشان داد اگر پروتکل 
مدل مفهومی به طرز صحیح و طبق موارد به ترتیب طبق نیاز 

می تواند در زندگی زناشویی تاثیر مراجعان یا زوجین انجام گیرد 
بسازیی بگذارد مخصوصا در دلزدگی زناشویی و کم کردن دلزدگی 
در زوجین و افزایش صمیمیت در بین زوجین .  یافته های پژوهش 
های  ذکر شده تأکید می کنند که جلسات درمانی توسط پروتکل 
مدل مفهومی باعث کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش صمیمیت 

ویی در زوجین می گردد. بنابراین درمان با پروتکل مدل زناش
مفهومی می تواند بر روی زندگی زناشویی و کیفیت زندگی زناشویی 
و پیشگیری از دلزدگی زناشویی و افزایش صمیمیت زناشویی 
وکاهش طالق عاطفی می گردد. در تبیین این پژوهش  می توان 

دآگاهی ومشکالت که عدم آگاهی و نداشتن اطالعات از خو  گفت
شخصیتی  و ...باعث اختالفات بیشتر می شود و دلزدگی را بیشترو 
صمیمیت را کمتر می کند ، و آموزش پروتکل مدل مفهومی و 
شرکت در جلسات مشاوره زوجین این توانایی را در زوجین به 
وجود می آورد که در موقعیت های مختلف به طور واقع بینانه و با 

مسایل برخورد کنند، در نتیجه رفتار جرأتمندانه  اعتماد به نفس با
و سازگارانه در زوجین تقویت می شود. و درمان توسط مدل 

این پژوهش با یک  مفهومی بر زوجین تاثیر معناداری داشته است.
متغیریا دو متغیر پژوهش حاضرهماهنگی و همسو باشد دراین زمینه 

شهای و پژوه پژوهشی به صورت کیفی و کمی صورت نگرفته است
که تقریبا یک متغیر را داشته است که پژوهشگران کالنتری و 

افزایش صمیمیت بر رضایت زناشویی و برزگر و سامانی  همکارانش
(واسطه گری صمیمیت و تاثیر بر کییفیت زندگی زناشویی 24)

 داشته اند که تقریبا با پژوهش حاضر همسو می باشد.
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