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 چکیده

دلبستگی و صمیمیت جنسی  مدار بر تغییر سبکدرمانی هیجانزوجپژوهش حاضر به بررسی اثربخشی 

 51تعداد  گواه است. بدین منظور آزمون و گروهآزمایشی با پیشپردازد. این پژوهش از نوع نیمهزوجین می

شهد مراجعه نمودند، با روش زوج که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح م

زوج در  49زوج در گروه آزمایش و  45غیر احتماالتی داوطلبانه انتخاب شدند. از این تعداد گیری نمونه

های دلبستگی کولینز و رید و صمیمیت های سبککنندگان پرسشنامهوه کنترل قرار گرفتند. تمام شرکتگر

 جان مدارساعته زوج درمانی هی 451جلسه درمانی  3جنسی را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایش در 

کور را تکمیل نمودند. پرسشنامه مذ دو گروه مجدداً شرکت کردند. پس از خاتمه جلسات درمانی، افراد هر

دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان ایمنی در سبک دلبستگی و میزان نتایج نشان

 صمیمیت جنسی زوجین بود.

 ر، سبک دلبستگی بزرگساالن، صمیمیت جنسیمدا: زوج درمانی هیجانکلیدی واژگان
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 مقدمه

ای زنده و در حال تغییر است که با استفاده از اعضای خویش و در جریان خانواده جوهره

د و در طول زمان و مکان کنو طرحدار یک کل را سازماندهی می ارتباطی دائمی، تعاملی

ای از روابط در هم تنیده شبکهعاطفی و توان یک واحد یابد. خانواده را میگسترش می

دار و ایپ ایطهراب راریرقب هاز بین شود.د زناشویی زن و مرد بنا نهاده میدانست که از پیون

و  ابختان تمس هرد را بو م زن هت کاس یلدالی نریت مهاز م قشا عب موأو ت یمیمص

 (. 4933، یطبد )قدهیم وقازدواج س

شود. می تقویت خاصی هیجانی پیوندهای توسط ی صمیمانهرابطه دوام و ایجاد

 شخص دیگر با هیجانی یا عاشقانه شخصی یهرابط و تشابه  احساس نزدیکی، ،صمیمیت

 است احساساتی و افکار بیان به منظور دیگر فرد عمیق درك و شناخت مستلزم و است

 بعد 3شامل  میمیت راص 4یرود. باگاروز م کار به و نزدیکی تشابه منشأ عنوان به که

 زیباشناختی، معنوی، جسمانی، عقالنی، جنسی، شناختی، روان هیجانی، صمیمیت

(. از جمله این ابعاد که در 4933داند )بطالنی و همکاران، می و زمانی اجتماعی تفریحی

مورد  در که متعددی است، تحقیقاترابطه زناشویی اهمیت فراوان دارد بعد جنسی آن 

 اهمیت لحاظ از جنسی مسایل که دهد می نشاناست  گرفته انجام ازدواج با مرتبط عوامل

 5779 9پاپ و کراوفورد ، 4339 5)دانکامب دارد قرار زوجین اول درجه مسایل در ردیف

 ، به نقل از هنرپروران و همکاران(.5772  1شاور و دیویس از 5771 1وکارنی برادبری ،

 زیرا دارد، ایویژه توجه نیاز به که است پیچیده موضوعی جنسی صمیمیت

جنسی  صمیمیت گذارد.می اثر زوجین روابط دیگر هایبر جنبه زمینه این در رضایتمندی

 و جنسی آمیزش بدنی، به تماس نیاز یکدیگر، با عاشقانه تجارب گذاشتن میان در شامل

 .شودمی ریزیطرح جنسی رضایت و تحریک برای برانگیختن، که شودمی روابطی
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دارد )بطالنی و همکاران،  ارتباط زناشویی زندگی کیفیت با جنسی روابط در صمیمیت

4933 .) 

یابیم که بینی و تشریح کنیم آنگاه درمیوانیم روابط عاشقانه را درك، پیشچنانچه بت

دهد تا چه اتفاقی در روابط رخ می بهبود بخشید. باید بدانیم که واقعاًتوان آن را چگونه می

شان را برشمرده و تغییرات کوتاه مان را یاری دهیم تا اهدافبدین وسیله بتوانیم مراجعان

 (.4933ترجمه بهرامی؛  ،5، ویفن4ها ایجاد کنند. )جانسونمدت و بیرونی بیشتری را در آن

طبق نظریه دلبستگی نوع رابطه  بطور مثالد مطرح شده، نظرات متعددی در این مور

های اولیه زندگی و میزان قابلیت دسترسی به مادر، میزان حمایت کودك در سال-مادر

گاه ایمن بودن مادر برای کودك مادرانه و تکیهمادر هنگام احساس خطر، درجه حساسیت 

، 9کند )فنی ونولرمعین می دازد سبک دلبستگی فرد راتا بتواند به کاوش در محیط بپر

(. اینثوورث سه گروه دلبستگی را بین کودکان مشخص کرده: 4330، 1هازن وشیور ؛4332

گری فعاالنه در محیط، ناراحتی هنگام جدایی هایی از قبیل کاوشژگین( وی)ایم Aگروه 

، ساز مراقب و واکنش مثبت به بازگشت مراقب دارند. مراقبین این کودکان قابل دستر

)اجتنابی( رفتارهای دوری گزین دارند و نسبت به  B گروه اند.پاسخ دهنده و صمیمی بوده

ها طرد دهند. نحوه مراقبت مادر از آنه صورت اجتنابی و تدافعی پاسخ میروابط نزدیک ب

)دوسوگرا( رفتارهای اضطرابی  Cکننده، خشک و خصومت آمیز بوده است. گروه 

نه نسبت به بازگشت گرایانگام جدایی از مراقب و رفتار دوسوهمعترضانه، ناراحتی شدید 

گرانه و ناسازگار بوده ها غیر حساس، مداخلهدهند. نحوه مراقبت از آنمراقب نشان می

(. در بزرگسالی نیز سه سبک دلبستگی 4300، 1ترز؛اسروف و وا4332فنی ونولر، است )

طرفداران این نظریه معتقدند به احتمال زیاد ایمن، اجتنابی و دوسوگرا مشخص شده است. 

ره دلبستگی تا سبک دلبستگی کودك بر اساس الگوهای عملی درونی از خود، و چه
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 ،4؛ کالهنن4333شود )فنی، در روابط بزرگسالی فرد منعکس می یابد وبزرگسالی ادامه می

 همدلی یتجربه و هاهیجان تنظیم (. توانایی4931، به نقل از عیدی، خانجانی، 4333

 آسیب موجب دلبستگی یرابطه در هرگونه خلل است، ایمن یک دلبستگی داشتن مستلزم

 نظام دلبستگی یهسته عنوان به توانمی را امنیت اساس، این بر شود.بعدی می خطرهای و

 او به نسبت که پذیرد می فردی صورت با امن ی رابطه یک نمود. توصیف روابط در

 احساس که گیرد، افرادی می شکل همسر با بیشتر امن این ارتباط بشود. دلبستگی احساس

 و داشته تری پیوسته و تر منسجم تر، دلبستگی روشن خود همسر به کنند می ایمنی

 (. 4933دارند )بطالنی و همکاران،  خود نسبت به مثبتی احساس

 از هر یک زمانیکه تا کند می بیان هیجان بر متمرکز اساسی در رویکرد ی فرضیه

 با امنیت و رضامندی های حیطه در را خود دلبستگی نیازهای نباشند قادر زوجین،

 و کند )گرینبرگ می گیری شکل به شروع زناشویی تعارضات گذارند میان یکدیگر در

 از سازگارانه، های دلبستگی روش بر مدار درمانی هیجان زوج (. تاکید4333، 5هانسلی

 است )جانسون، همسر و فرد خود برای نیازهای متقابل توجه و حمایت مراقبت، طریق

(. تغییر در دلبستگی را می توان به عنوان سطحی از تغییر در پاسخ های رفتاری در 5770

نظر گرفت. برخی از این تغییرات در پاسخ های رفتاری عبارتند از باز تر و همدل تر شدن، 

روابط خاص وتغییر در مدل های شناختی خود و اصالح شیوه های تنظیم هیجان، تغییر در 

در بر این مسئله تأکید کرده است که درمانگران چگونه می توانند به  9دیگران. بالبی

مراجعانشان کمک کنند تا به بینش جدیدی برسند و در نتیجه آنها را یاری دهند تا مدل 

تگی به عنوان منبع های منفی دلبستگی شان را دگرگون سازند. این مدل های کلی دلبس

اصلی پیوستگی بین روابط اولیه و آتی افراد در نظر گرفته می شوند. در واقع این مدل ها 

عالوه بر راهبرد های دلبستگی، خاطرات، باور ها، انتظارات و اهداف مرتبط با دلبستگی را 
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ی، فرایند نیز شامل می شوند. از این رو اکثر مداخالت امروزی در راستای تغییر در دلبستگ

 (.4331، 4هیجان و تجربه هیجانی است )فولر و فینچام

درمانگران دلبستگی مدار بر گسترش رفتار های دلبستگی مراجع و اینکه چگونه 

تجربیات و پاسخ های جدید توسط مراجع درك شده و به مواجهه و حتی اصالح نگرش 

می کنند. همچنین درمانگر های اساسی فرد نسبت به خود و دیگران منجر می شوند، تأکید 

به چگونگی درك درونی مراجع از روابط، حوادث ارتباطی و رفتار های خاصش توجه 

واقعیات دلبستگی بدین وسیله خلق می شوند که افراد چگونه با دیگران تعامل  می کند

برقرار کرده و چگونه این سبک های تعاملی را درك کرده و خود را بصورت درونی با 

 ؛ 4333 و 4331 جانسون، و گوتنبرگ ؛ 4332 لونسون، 5هنگ می سازند )گاتمنآنها هما

 (.4933، به نقل از جانسون 5772 9ولدارسکی 5771 جانسون،

بر به طور خاص مدار هیجان درمانی و زوجبطور کلی درمانی در رابطه با اثربخشی زوج

به طبع رسیده است  کیفیت زندگی زناشویی در داخل و خارج از کشور مطالعات متنوعی

اند های زیادی نشان دادهپژوهش. اندهایی از این حیطه پژوهشی پرداختهکه هر یک به جنبه

که این گونه مداخالت روانشناختی موجب کاهش تعارض و افزایش رضایت زناشویی 

های فراتحلیل نمایان کردند که درمان هیجان مدار، اندازه اثری همچنین یافته. شده است

د بخش وقانع  کننده را در پی دارد. میزان بهبودی زوج های مورد مطالعه که به نوی

 45تا  47درصد گزارش شد و این بهبودی بین  09تا  07آشفتگیهای زناشویی دچار بودند، 

جلسه درمانی پدید آمد. شواهد آشکار کرده اند که درمان هیجان محور در رقابت با تمام 

)جانسون،  سی شده اند صالحیت خود را ثبوت رسانده استرویکردهایی که تاکنون برر

5779). 

(، که جهت حل 4933( و همچنین حسین زاده )5772در مطالعات ماکینن و جانسون )

آسیب های دلبستگی زوجین با استفاده از رویکرد هیجان محور صورت گرفت، نتایج نشان 
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به یکدیگر و تغییر سبک دهنده بهبود رضایت زناشویی و همچنین بخشش زوجین نسبت 

 دلبستگی زوجین بوده است.

( نشان دهنده تفاوت بین سبک های 4931از طرف دیگر بررسی عیدی و خانجانی )

مختلف دلبستگی از لحاظ میزان رضایت زناشویی می باشد، افراد ایمن چه مرد و چه زن 

دو زن و شوهر رضایت زناشویی باالتری نسبت به سبک های دیگر دارند و زمانی که هر 

سبک دلبستگی ایمن دارند رضایت زناشویی باالتر از زوج هایی است که یکی یا هر دو 

 آنها نا ایمن )اجتنابی و دوسوگرا( هستند.

 کیفیت تعیین در زوجین دلبستگی های سبک که دادند (، نشان4330شیور ) و هازن

 تاکنون، زمان آن از . است اثرگذار زوجین زناشویی روابط در و پیوندهای عاطفی

 پیوندهای در را مهمی نقش دلبستگی که اند نکته این تجربی نشانگر تحقیقات از بسیاری

، 4ماریس مثال کند )به عنوان می بازی "روابط عاشقانه و زناشویی"شامل  بزرگساالن

، 1دیویس و کرکپاتریک ؛4337 ،9، سیمپسون4330شیور، و هازن ؛4335، 5ویس ؛4335

 ارزشیابی که اند دریافته از محققین بسیاری (. همچنین4903به نقل از مظاهری،  ؛ 4331

 دارد )به عنوان همسر ارتباط و خود دلبستگی سبک با معناداری طور به زناشویی روابط

 و فینی ؛ 4331،  دیویس و کیرکپاتریک ؛4337، سیمپسون ؛1،4337رید و کولینز مثال

 (. 4903مظاهری،  از نقل به ؛ 4331 ،2همکاران

در پژوهشی با عنوان حل آسیب های دلبستگی زوجین با استفاده از درمان هیجان محور 

انجام شد نتایج نشان داد که اغلب زوج هایی که بدنبال درمان پریشانی های زناشویی 

هستند دچار آسیب دلبستگی بوده و با استفاده از زوج درمانی هیجان محور بهبود قابل 

ان نشان دادند و همچنین نتایج در طول سه سال پیگیری نشان توجهی در رابطه بعد از درم

دهنده بهبود در تنظیم رابطه دوتایی، اعتماد و بخشش و همچنین کاهش شدت آسیب 
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توان گفت که زوج (. در مجموع می5747)هالچوك، ماکینین و جانسون،  دلبستگی بودند

مطالعه  1دارد. در حال حاضر درمانی مبتنی بر عواطف و هیجانات مبانی علمی محکمی 

ساله وجود دارد که در  5مطالعه بازده، یک فراتحلیل و یک مطالعه پی گیری  44فرایندی، 

تایید اعتبار و کارایی این نوع درمان است. تاکید این نوع درمان همچنین با پژوهش های 

اهنگ است گاتمن و سایر پژوهش ها در زمینه ماهیت اختالل و رضایت مندی زناشویی هم

(، در زوج درمانی مبتنی بر عواطف نظریه مربوط به روابط نزدیک یعنی 4331)گاتمن، 

، بنقل 5779 نظریه دلبستگی مبنای پژوهشی اساسی و رشد یابنده ای دارد )جانسون و ویفن،

 (.4933از خمسه، 

 میزان بر مدار هیجان رویکرد کارگیری به تاثیر در مطالعه ای که جهت بررسی

 هیجان ی مداخله که بود دهنده آن نشان جنسی زوجین صورت گرفت نتایج، ایتینارض

 مردان از بیش در زنان آن تاثیر و موثر زوجین جنسی رضایت های مولفه  افزایش بر مدار

 (.4933آبادی،  و شفیع نژاد تبریزی، نوابی بود )هنرپروران،

هیجانات مبانی علمی  توان گفت که زوج درمانی مبتنی بر عواطف ودر مجموع می

مطالعه بازده، یک فراتحلیل و یک  44مطالعه فرایندی،  1محکمی دارد. در حال حاضر 

ساله وجود دارد که در تایید اعتبار و کارایی این نوع درمان است.  5مطالعه پی گیری 

تاکید این نوع درمان همچنین با پژوهش های گاتمن و سایر پژوهش ها در زمینه ماهیت 

 (.4331ل و رضایت مندی زناشویی هماهنگ است )گاتمن، اختال

 فرضيه های پژوهش

 هیجان مدار بر تغییر سبک دلبستگی زوجین مؤثر است. زوج درمانی .4

 صمیمیت جنسی زوجین را تغییر می دهد. هیجان مدار زوج درمانی .5

  پژوهشروش 

مطالعه ای را نیمه  در تحقیق حاضر از شیوه طرح های نیمه آزمایشی استفاده می شود. چنین

آزمایشی می گویند چون در آنها امکان انتخاب تصادفی آزمودنی ها وجود ندارد و تنها 

گمارش تصادفی صورت می گیرد. طرح های نیمه آزمایشی الگوهای نیمه کاملی از 
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آزمایش های واقعی اند. پژوهش حاضر نیز پژوهشی کاربردی و از نوع پیش آزمون، پس 

کنترل با شیوه نمونه گیری غیر احتماالتی داوطلبانه و گمارش تصادفی در آزمون با گروه 

 (.4939گروه های آزمایش و کنترل می باشد )سرمد، حجازی و بازرگانی، 

تا  9ساله ساکن مشهد بود، که بین  91تا 51 جامعه آماری پژوهش حاضر تمام زوجین

از سالمت روان مطلوب  سال از زندگی مشترك آنها می گذشت، اعتیاد نداشتند و 0

و جهت حل تعارضات زناشویی به کلینیک ترك اعتیاد دکتر صاحبکار  ،برخوردار بودند

زوج به شیوه نمونه گیری غیر احتماالتی  91از میان جامعه آماری مورد نظر  مراجعه نمودند.

پس داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، که 

زوج در مداخله  51از ریزش محدودی به دلیل مشکالتی از قبیل شغل و فرزندان ، در انتها 

 باقی ماندند. 

 در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه ی

 GHQجنسی  به بررسی متغیرهای پژوهش،  و با استفاده از آزمون سالمت روان  صمیمیت

ررسی سالمت روان آزمودنی ها جهت برخورداری از معیار های ورود به پژوهش به ب

پرداخته شده است، که در زیر به معرفی و بررسی پایایی و روایی این آزمون ها  پرداخته 

 شده است.

ارزیابی ایجاد  خود شامل مقیاس این :(0991) پرسشنامه سبك های دلبستگي کولينز و رید

 دلبستگی نمادهای نسبت به دلبستگی، دهی روابط شکل شیوهروابط وخود وصفی 

 یک روی عالمت گذاری طریق از که دارد ماده 43 و نزدیک، همچون همسر است

 4 نداردنمره مطابقت من خصوصیات با وجه هیچ به )از لیکرت نوع از ای درجه 1 مقیاس

 هر . شود می سنجیده است( شده تشکیل ،1دارد نمره مطابقت کامالً من تا باخصوصیات

 دلبستگی ، ایمن دلبستگی : از عبارتند مقیاسها خرده ماده است، 2 از متشکل مقیاس خرده

 پایایی متعدد (. پژوهشهای4931، شاهی مزرعه از نقل دوسوگرا )به دلبستگی و اجتنابی

 طور به اند، داده دست به مجدد آزمون شیوه از استفاده با مقیاس این برای را قبولی قابل

  است. شده برآورد 0/7مجدد  آزمون ثبات مثال،
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 آلفای ضریب ، دلبستگی سبکهای آزمون اعتبار محاسبه منظور به دیگری پژوهش در

ایمن  سبک برای یج نتا و شد محاسبه دلبستگی از سبکهای یک هر برای کرونباخ

آمد  دست به 351/7سبک دوسوگرا  (، و برای115/7اجتنابی ) سبک (، برای253/7)

 (.4933، سبلویی )حسن زاده

 صمیمیت نامه ی و پرسش علمی معتبر منابع ی مطالعه پس از :جنسي صميميت پرسشنامه

 ی نامه پرسش  پیش نویس مورد، این در انجام شده های پژوهش و باگاروزی جنسی

 مطرح می شود که هر سئوال سئوال  97پیش نویس  این در گشت، جنسی تهیه صمیمیت

 1تا  4 های نمره با وقت( هیچ به ندرت، اوقات، گاهی ای )همیشه، گزینه 1 طیف دارای

جنسی  صمیمیت باالتر، نشانگر هست، نمره ی 97 آن وحداقل 457 نمره است، حداکثر

 روان و مشاوره پنج متخصص توسط نامه پرسش محتوایی است. روایی زوجین بیشتر

 417 روی بر پایایی تعیین و برای تایید اصفهان تربیتی دانشگاه علوم ی دانشکده در شناس

آمده است. ضریب آلفای  به دست 34/7 آن کرونباخ آلفای ضریب و زوج اجرا 07 نفر،

 03/7زوج نیز  97کرونباخ در این پژوهش جهت پرسشنامه صمیمیت جنسی، با اجرا بروی 

 بدست آمد.

( آزمونی است با ماهیت G.H.Qپرسشنامه سالمت عمومی ): 0پرسشنامه سالمت روان

چندگانه و خود اجرا که به منظور بررسی اختالالت غیر روان گسسته، طراحی شده است. 

( تنظیم گردید. پرسشنامه 4305پرسشنامه سالمت عمومی اولین بار توسط گلدنبرگ )

سوال می باشد، اما فرم های کوتاه تر نیز طراحی شده، در تحقیق حاضر از  27اصلی دارای 

سوالی پرسشنامه سالمت عمومی استفاده شده است. این فرم توسط گلدنبرگ و  53 فرم

(، از طریق اجرای روش تحلیل عاملی بروی فرم بلند آن طراحی شده است. 4303هیلر )

سوالهای این پرسشنامه به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماهه اخیر می پردازد و شامل 

ت نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر نشانه هایی مانند افکار و احساسا

موقعیت اینجا و اکنون تاکید دارد. این پرسشنامه از چهار خرده آزمون تشکیل شده است 

                                                           
1. General Health Questionnaire 
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سوال می باشد. سوالهای هر خرده آزمون به ترتیب پشت سر  0که هر کدام از آنها دارای 

به خرده آزمون نشانه های جسمانی، از  مربوط 0تا  4هم آمده است، به نحوی که از سوال 

مربوط به خرده  54تا  41مربوط به خرده آزمون اضطراب و بی خوابی، سوال  41تا  3سوال 

مربوط به خرده آزمون افسردگی  53تا  55آزمون اختالل در کارکرد اجتماعی و از سوال 

ند. در این گزینه هست 1می باشد. تمامی گویه های پرسشنامه سالمت عمومی دارای 

 (.4937پژوهش از روش نمره گذاری لیکرت استفاده شده است )تقوی، 

( جهت تعیین اعتبار پرسشنامه مورد نظر با استفاده از روش دوباره سنجی 4937تقوی )

و برای خرده آزمون های عالیم  05/7نفر، ضریب اعتبار برای کل پرسشنامه را  01بروی 

،  27/7الل در کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اخت

به دست آورد و همچنین ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش وی برای  13/7، 10/7، 23/7

و برای خرده آزمون های عالیم جسمانی، اضطراب و بی خوابی،  37/7کل پرسشنامه 

بود که در  33/7، 24/7، 31/7، 02/7اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب 

 معنی دار ارزیابی می شود. p<7/774سطح 

 شیوه اجرا 

از بین دو گروه تعیین شده به صورت تصادفی یک گروه را انتخاب نموده و به عنوان گروه 

آزمایش در نظر گرفته شد، به گروه کنترل توضیح داده شد که هیچ درمانی به آنها داده 

سب، در صورت تمایل اتمام دوره در یک فرصت منا نمی شود و توافق بر این شد تا پس از

، افراد پرسشنامه مانی هیجان مدار به صورت رایگان به آنها نیز ارائه گرددزوجین، زوج در

 .های سبک های دلبستگی کولینز و رید و صمیمیت جنسی را تکمیل نمودند

د نداشتند، ، اعتیاسال از زندگی مشترك آنها می گذشت 0تا  9زوج که بین  42تعداد 

، از نظر سالمت روانی نیز نرمال ارزیابی شده GHQو با استفاده از آزمون سالمت روان 

قرار گرفتند و درمان زوج با شرایط یکسان در گروه کنترل،  43و در گروه آزمایش  بودند

اعمال شد. در پایان جلسات با ریزش محدودی که به جلسه بروی گروه آزمایش  3به مدت 

زوج  49زوج در گروه آزمایش و  45دلیل مشکالت شغلی و فرزندان بوجود آمد تعداد به 
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جلسه گروهی برگزار شد. پس از  3جلسه زوجی و  4این برنامه طی  در گروه کنترل رسید.

 را شد.اتمام دوره بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون اج

 خالصه جلسات درمان در جدول زیر ارائه شده است:
 اهداف و فرایند درمان در طول جلسات جلسه

 یکم
 ارزیابی رابطه، و مشکل ماهیت ارزیابی درمان، کلی قوانین با آشنایی درمانی، ی رابطه برقراری و آشنایی

 آزمون پیش اجرای و درمان از همسران انتظارات اهداف و

 دوم

کنند  آشکار را خود منفی تعاملی ی چرخه همسران، که شرایطی وایجاد منفی تعاملی ی چرخه تشخیص

 هیجانات نقش و ن مدار هیجا درمان اصول با زوجین آشنایی زوجین، بین دلبستگی پیوند و رابطه ارزیابی

 همسران پذیری انعطاف افزایش و تعامالت بازسازی فردی، بین در تعامالت

 سوم

 هیجانات، بر بیشتر تمرکز هستند، تعاملی های موقعیت زیربنای که نشده شناسایی احساسات به دستیابی

 و نیازها و تجارب به اعتباربخشی و یکدیگر با همسران تعامل تسهیل دلبستگی، های و ترس نیازها

 کاوشگریو  می شوند آشکار تعاملی ی چرخه در که  ثانوی هیجانات بر آنها تمرکز دلبستگی تمایالت

 و آنها پردازش ، اولیه هیجانات مورد در بحث ناشناخته، و زیربنایی به هیجانات دستیابی برای ها آن در

 داغ های وشناخت اولیه از هیجانات ها زوج آگاهی بردن باال

 چهارم

بیان  در مراجع توانایی بر تاکید دلبستگی، نیازهای و زیربنایی احساسات حسب بر مشکل گیری قاب نو از

 و ترس تاثیر مورد در جها زو به دادن آگاهی همسر، به دلبستگی رفتارهای دادن نشان و هیجانات

 دلبستگی ی زمینه و بافت در چرخه توصیف هیجانی، و شناختی فرایندهای بر خود مکانیزم های دفاعی

 پنجم

 شیوه به زوجین توجه جلب اند، شده انکار که خود از هایی جنبه و شده طرد نیازهای شناسایی به ترغیب

 و دلبستگی نیازهای بیان همدلی، و احترام با ها آن تعاملی الگوهای انعکاس و یکدیگر با ی تعامل

 تصحیحی ی تجربه پذیرش افزایش و شده نیازهای انکار شناسایی

 ششم

 پذیرش بر تاکید رابطه، در همسر هر جایگاه آشکارسازی و زیربنایی هیجانات از افراد کردن آگاه

 مجدد شرح و برجسته سازی شده،  شناخته هیجانات ردگیری تعامل، جدید راههای و تجربیات همسر

 آنها بودن طبیعی و سالم به و اشاره دلبستگی نیازهای

 هفتم
 ی زمینه در اولیه هیجانی تجارب توسعه هیجانی، درگیری ایجاد و ها خواسته و نیازها بیان تسهیل

 همسران بین ایمن پیوندی با جدید های دلبستگی ایجاد درونی، تعلقات و نیازها و شناخت دلبستگی

 هشتم
الگوهای  سازی شفاف کهنه، تعاملی الگوهای به دادن پایان و زوجین بین جدید تعاملی موقعیتهای ایجاد

 دلبستگی نیازهای یادآوری تعاملی،

 نهم

و  فعلی تعامالت بین که هایی تفاوت کردن برجسته است، گرفته صورت درمان طی که تغییراتی تقویت

 بحث که ای گونه به ایمن پیوند یک براساس رابطه گیری شکل است، شده ایجاد قدیمی تعامالت

 تغییرات و اجرای پس آزمون ارزیابی نسازد، وارد آنها به آسیبی ها حل راه جستجوی و درباره مشکالت
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 ی پژوهشیافته ها

 سبک دلبستگی و صمیمیت جنسیهای در این قسمت اطالعات حاصل از اجرای پرسشنامه

اطالعاتی که در . گیردبر روی اعضای نمونه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار می

گردد شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر این قسمت ارائه می

بر روی اعضای  سبک دلبستگی و صمیمیت جنسیهای نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه

ها ابتدا به این داده. گروه گواه و آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون می باشد

ی تجزیه و شود و سپس در مرحلهبا استفاده از جداول توصیفی خالصه می صورت اجمالی

 .گیردتحلیل استنباطی به تفصیل مورد بررسی قرار می

های سبک های حاصل از اجرای پرسشنامهشاخص های توصیفی داده 4جدول 

 .دهدرا در مرحله پیش آزمون به تفکیک گروه نشان می دلبستگی و صمیمیت جنسی

 شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون .1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها گروه

9999/45 51 دلبستگی ناایمن آزمایش  01317/9  77/2  77/43  

1777/57 51 دلبستگی ایمن آزمایش  17411/9  77/41  77/52  

5177/03 51 صمیمیت جنسی آزمایش  13133/47  77/13  77/477  

4193/47 52 دلبستگی ناایمن گواه  32251/5  77/9  77/43  

3241/54 52 دلبستگی ایمن گواه  97994/1  77/45  77/53  

3241/03 52 صمیمیت جنسی گواه  13133/0  77/21  77/30  

های سبک های حاصل از اجرای پرسشنامهشاخص های توصیفی داده 5جدول 

 .دهدمرحله پس آزمون به تفکیک گروه نشان میرا در  دلبستگی و صمیمیت جنسی

 شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پس آزمون .2جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها گروه

4220/3 51 دلبستگی ناایمن آزمایش  95713/1  77/5  77/57  

4220/51 51 دلبستگی ایمن آزمایش  77514/9  77/43  77/53  

7777/31 51 صمیمیت جنسی آزمایش  71571/47  77/21  77/474  

9700/47 52 دلبستگی ناایمن گواه  35513/5  77/1  77/42  
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4411/55 52 دلبستگی ایمن گواه  14319/1  77/45  77/94  

4359/03 52 صمیمیت جنسی گواه  00431/0  77/21  77/30  

 تجزیه و تحلیل استنباطي فرضیه های تحقیق

 سبک دلبستگی و صمیمیت جنسیهای آزموندر این قسمت اطالعات حاصل از اجرای 

بر روی اعضای نمونه مورد تجزیه و تحلیل استنباطی آزمون آزمون و پسدر دو مرحله پیش

مدار بر بهبود سبک دلبستگی و اثربخشی زوج درمانی هیجان جهت سنجشقرار می گیرد. 

از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده ها آزمودنی افزایش صمیمیت جنسی

ها در چند متغیر با کنترل یک یا در تحلیل کوواریانس چند متغیره، تفاوت گروهگردد. می

)کرلینجر،  شودگیری میچند متغیر دیگر که ممکن است بر نتایج اثر بگذارد، اندازه

های دو آزمودنی جنسیسبک دلبستگی و صمیمیت (. برای مقایسه میانگین نمرات 4902

شود، به این گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده می

. البته قبل از اجرای تحلیل گرددکنترل می آزمون به عنوان هم متغیرصورت که اثرات پیش

ون لون های متغیرها با استفاده از آزمکوواریانس چندمتغیره، مفروضه همگنی واریانس

دار نبود، که این  ها معنیمقیاسآزمون لون در هیچ یک از خرده ،رد بررسی قرار گرفتمو

قابل  تحلیل کوواریانس چند متغیرهها است. بنابراین آزمون نشان دهنده همگنی واریانس

 ارائه شده است. 9اجراست؛ نتایج این آزمون در جدول 

 هم متغیرها مقايسه پس آزمون در دو گروه با کنترل اثر .3جدول 

اتمنابع تغییر  توان آماری ضریب اثر df F P-value متغیرها 

173/33 4 دلبستگی ناایمن پیش آزمون  777/  221/  777/4  

353/423 4 دلبستگی ایمن پیش آزمون  777/  034/  777/4  

030/994 4 صمیمیت جنسی پیش آزمون  777/  334/  777/4  

311/93 4 دلبستگی ناایمن گروه  777/  107/  777/4  

333/14 4 دلبستگی ایمن گروه  777/  139/  777/4  

017/94 4 صمیمیت جنسی گروه  777/  141/  777/4  

 11 خطا

 17 کل
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دلبستگی نا  دست آمده از مقایسه پس آزمون شود نتایج بهطور که مشاهده میهمان

آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در با کنترل کردن اثر پیش دو گروه ایمن

افرادی که در گروه آزمایش  دلبستگی ناایمنمدار، نمرات جلسات زوج درمانی هیجان

شرکت داشتند نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش معناداری 

دست آمده از مقایسه پس  نتایج به همچنین(. P= ،311/93 =(4511)F 777/7داشته است)

آزمون حاکی از این است که پس با کنترل کردن اثر پیش دو گروه دلبستگی ایمن آزمون

افرادی که در گروه  دلبستگی ایمنمدار، نمرات از شرکت در جلسات زوج درمانی هیجان

فزایش آزمایش شرکت داشتند نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، ا

 (. P= ،333/14 =(4511)F 777/7) استمعناداری داشته 

با کنترل کردن اثر  دو گروه صمیمیت جنسی دست آمده از مقایسه پس آزمون نتایج به

مدار، آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات زوج درمانی هیجانپیش

نسبت به افرادی که  نمرات صمیمیت جنسی افرادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند

 =P 777/7در گروه گواه جایگزین شده بودند، افزایش معناداری داشته است )

،017/94=(4511)F .) 

  بحث و نتیجه گیری

مطالعات دامنه داری صورت گرفته است. پاسخ به این  EFTدر زمینه فرایند تغییر از طریق 

پرسش مهم که تغییر دقیقا چگونه صورت می گیرد، همواره مد نظر درمانگران بوده است. 

مهمترین عناصر ایجاد تغییر و نحوه انجام مداخالت زیربنایی را به شیوه   EFTدر این راستا 

 .(5771رسا مطرح می کند )بردلی و فارو، 

در زوج درمانی مبتنی بر عواطف نظریه مربوط به روابط نزدیک یعنی نظریه دلبستگی 

، بنقل از خمسه، 5779مبنای پژوهشی اساسی و رشد یابنده ای دارد )جانسون و ویفن، 

(. درمان هیجان مدار با پردازش مجدد تجارب ارتباطی و بازسازماندهی تعامالت 4933

ن و ایجاد احساسی سرشار از امنیت، مداخله را به انجام زوجین، با هدف خلق دلبستگی ایم
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ایمنی، _می رساند. در این راستا تمرکز درمانی همواره بر مقوالتی مرتبط با دلبستگی

 اعتماد و تماس و البته عوامل بلوکه کننده آن خواهد بود. 

رد پژوهشگران اظهار داشته اند که خلق تجربیات جدید در روابط عاطفی و نزدیک  ف

یر در پاسخ ها اش متناقض می باشند، می تواند منجر به ایجاد تغیدلبستگی  ایمنناکه با مدل 

ی یات عاطفی جدید می توانند ترس هاوی شود. سپس این تجرب و مدل های دلبستگی

(، و به مدل های جدید و ایمن 4331دلبستگی پیشین را زیر سوال برده )کالینز و رید، 

تا گسترش یابد و درنهایت توانایی شکل گیری و ترکیب رفتار های دلبستگی اجازه دهند 

 (.5771مطلوب را در اختیار فرد قرار دهند )جانسون و ویفن، 

پژوهش ها نشان می دهند افراد با سبک دلبستگی ایمن ارتباط های عاشقانه بهتر و 

( و همچنین بر اساس 5747، 4رضایت بخش تری را گزارش می کنند )جی. زیمر و دوکات

های جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکالت اجتماعی از قبیل جرایم، تحقیقات، نارسایی

 (، و4937های روانی و طالق دارند )جهانفر و موالیی نژاد،جاوزات جنسی، بیماریت

ز برند اما ارسد بسیاری از زوج های ایرانی از نارضامندی جنسی رنج میبه نظر می همچنین

نمایند و از تاثیر آن بر  مطرح نمودن و صحبت کردن درباره ی آن احساس شرم و گناه می

و  )شفیع آبادی رضامندی از زندگی خود غافلند دم رضایت زناشویی و در نتیجه عدمع

 .(4933،همکاران

ین و افزایش در این پژوهش هدف پژوهشگر ایمن سازی سبک دلبستگی زوج

های فراتحلیل یافته فاده از مداخله هیجان مدار بوده است.با است صمیمیت جنسی شان

پژوهش های پیشین نمایان کردند که درمان هیجان مدار، اندازه اثری نوید بخش و قانع  

کننده را در پی دارد. میزان بهبودی زوج های مورد مطالعه که به آشفتگیهای زناشویی 

جلسه درمانی پدید  45تا  47ودی بین درصد گزارش شد و این بهب 09تا  07دچار بودند، 

آمد. برجستگی این میزان بهبودی را نباید منوط به سوگیری محققان دانست چرا که این 

پژوهش به موازات انجام مداخالت رفتار درمانگران نیز صورت گرفت و نرخ بهبودی 

                                                           
1. Melanie J. Zimmer-Gembeck, Wendy Ducat 
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کرده اند (، شواهد آشکار 4333بسون، ودرصد بود )جاک 11آزمودنی های دسته اخیر فقط 

که درمان هیجان محور در رقابت با تمام رویکردهایی که تاکنون بررسی شده اند 

 (.5779صالحیت خود را به تایید رسانده است )جانسون، 

(، ماکینن و جانسون 4937(، امانی )4937بسیاری از پژوهشگران از جمله اسمائیل نیا )

اصالح سبک های دادند که  ات خود نشانتحقیق(، در 4933( و حسین زاده ) 5772)

دلبستگی درمانی در کاهش سبک نا ایمن و افزایش سبک ایمن،  های روشو دلبستگی 

 جهت کمک به زوجین متعارض است. اثر بخشی و سودمندیروشی 

( نیز نشان داد که اغلب زوج هایی 5747نتایج تحقیقات هالچوك، ماکینین و جانسون )

شویی هستند دچار آسیب دلبستگی بوده و با استفاده از که بدنبال درمان پریشانی های زنا

زوج درمانی هیجان محور بهبود قابل توجهی در رابطه بعد از درمان نشان دادند و همچنین 

نتایج در طول سه سال پیگیری نشان دهنده بهبود در تنظیم رابطه دوتایی، اعتماد و بخشش 

 و همچنین کاهش شدت آسیب دلبستگی بودند.

 رابطه، از رضایت و جنسی رضایت بین کهاست  کرده بیان  کارتی مک همچنین

( در پژوهشی که جهت 4934سدپور )ا (.4933)بطالنی و همکاران،  دارد وجود ارتباط

ین انجام محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج اثربخشی زوج درمانی هیجانبررسی 

محور میزان صمیمیت  -که کاربرد فنون رویکرد زوج درمانی هیجانداد، نشان داد 

تفریحی، روانشناختی، معنوی و  –)هیجانی، عقالنی، جنسی، جسمانی، ارتباطی، اجتماعی 

 و شفیع نژاد تبریزی، نوابی . هنرپروران،صمیمیت کلی( زوج ها را افزایش داده است

 رضایت های مولفه افزایش  بر مدار نهیجا ی مداخله که دادند ( نیز نشان4933آبادی )

 ست.ا موثر زوجین جنسی

بر اساس آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت زوج درمانی هیجان مدار آشکارا بر تغییر 

زوجین موثر است و کاربرد این رویکرد و افزایش صمیمیت جنسی سبک دلبستگی 

درمانی می تواند منجر به ایجاد ایمنی در سبک دلبستگی زوجین باشد، در این پژوهش 

جلسه )متغیر مستقل( و ارائه آن به  3در  EFTپس از انتخاب نمونه و تهیه پکیج درمانی 

رل نمرات زوجین شرکت کننده، به ارزیابی تفاوت نمره ها در پس آزمون ازطریق کنت
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 . پژوهش بوده است هایپیش آزمون پرداختیم که نتایج نشان دهنده تاثیر مداخله بر متغیر

جلسه توانسته میزان ایمنی  3نتایج این پژوهش نشان داد، زوج درمانی هیجان مدار در طی 

بر تغییر سبک دلبستگی زوجین موثر در سبک دلبستگی زوجین را افزایش دهد و آشکارا 

درمانی می تواند منجر به ایجاد ایمنی در سبک دلبستگی  برد این رویکرداست و کار

 زوجین شود.

نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل نشان می دهد  همچنین

در بهبود صمیمیت جنسی در گروه آزمایش موثر بوده است، در حالی که این  EFTمداخله 

این می توان گفت کاربرد مداخله هیجان مدار بنابر شده است.تغییر در گروه کنترل مشاهده ن

بروی زوجین، می تواند منجر به بهبود صمیمیت، به طور کلی و همچنین صمیمیت جنسی 

با توجه به مطالب بیان شده و بررسی فرضیه های پژوهش به طور کلی می  بطور خاص گردد.

مورد تایید قرار می دهد و با  توان گفت نتایج پژوهش حاظر فرضیه های مورد نظر را

 تحقیقات پیشین نیز همسویی دارد.

 منابع

بررسی (. 4934) شهرزادباقر، شقاقی  ثنائی ذاکر ،علی محمدنظری  ،اسماعیلاسدپور 

بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های  محور –زوج درمانی هیجان اثربخشی 

مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و ، مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران

 .4مشاوره، سال دوم، شماره 

بر سبک دلبستگی و  PAIRSبررسی آموزش مهارتهای صمیمانه "، 4937نیا آسیه، اسمائیل 

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه  "هوش هیجانی زوجین

 فردوسی مشهد.

اثربخشی "، 4937، نامداری پژمان مهدی، نظری علی محمد، ثنایی ذاکر باقر، امانی احمد

دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دو رویکرد طرحواره درمانی و 

، سال اول، شماره مشاوره و روان درمانی خانوادهفصلنامه  "دانشجویان مرحله عقد

5. 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6262&Number=201&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6262&Number=201&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6262&Number=201&Appendix=0&lanf=Fa


 1312 بهار، 22، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  77

 

 صمیمیت و رضایت بر دلبستگی بر مبتنی زوج درمانی . تاثیر4933بطالنی، سعیده 

 .45جنسی، مجله اصول بهداشت روانی، سال 

وج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر سبک دلبستگی . بررسی تاثیر ز4930بطالنی، سعیده 

مجله دانش و ، 4930زوجین شهر اصفهان در سال  و صمیمیت جنسی

 .ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، 4933 تابستان تندرستی

مجلۀ (، GHQ) ومیمپرسشنامه سالمت عاعتبار  بررسی روایی و(، 4937مهدی، ) تقوی،

 .33 -57.934 روانشناسی،

(. ترجمه: بهرامی فاطمه و همکاران، فرایند های 4933جانسون سوزان ام، ویفن والری ای. )

 دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران: نشر دانژه. 

فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و (  5779) ،جانسون، سوزان ام. ویفن، والری ای

هرامی، عذری اعتمادی، سعیده بطالنی، روناك فاطمه ب :ترجمه ،خانواده درمانی

عشقی، مهناز جوکار، محمدمسعود دیاریان، ناصر یوسفی، شیوا رضوان، پریسا 

 .(4933) نیلفروشان، علی نویدیان، اعظم صالحی

 (. درسنامه اختالالت جنسی، تهران،نشر بیژه.4937جهانفر، شایسته و موالیی نژاد، میترا. )

ان، لطفی کاشانی فرح، نوابی نژاد شکوه، نورانی پور رحمت اله حسین زاده تقوایی مرج

همسران،  دلبستگی سبک تغییر در هیجان بر متمرکز درمان (.  اثربخشی4933)

 .41فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 

(، راهبرد های جدید در زوج درمانی، تهران: نشرکتاب ارجمند با 4933خمسه اکرم، )

 نسل فردا.همکاری 

روش های تحقیق در علوم رفتاری. (، 4939حجازی، الهه ) ،بازرگان، عباس، سرمد، زهره

 .تهران: نشر آگه

(. 4933) شفیع آبادی، عبداهلل، نوابی نژاد، شکوه، تبریزی، مصطفی، هنرپروران، نازنین.

اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین. فصلنامه اندیشه و 

 .41تار، سال چهارم، شماره رف
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 مختلف های سبک در زناشویی بررسی رضایت( 4931) ینب. و خانجانی، زقیهعیدی، ر
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