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 چکیده
تنفر از همسر،  جادیو ا نیدر روابط زوج قیبه مشکالت عم تواند یم ییتعهد زناشو زانیبودن م نییپا

آن منجر شود. هدف:  رینفس و نظا نبود اعتمادبه ر،یتحق ،یریگ حسادت، رقابت، حس انتقام ،یدلخور

و  یماسال کردیبر رو یمبتن یمسئله محورجنس یدرمان زوج یاثربخش سهیهدف پژوهش حاضر مقا

کننده به مراکز مشاوره شهر  مراجعه نیدر زوج ییبر تعهد زناشو یجانیفراه -یفراشناخت یقیتلف یدرمان زوج

 یشیآزما مهیو ن یا مداخله یها : طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهشیشناس . روشباشد یسنندج م

است. جامعه  یکاربرد قاتیو از لحاظ هدف، جزء تحق باشد یم( گواه گروه با آزمون پس – آزمون شی)پ

. با توجه به ماهیت باشند یکننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج م مراجعه نیزوجموردنظر شامل  یآمار

داوطلبانه استفاده شد و پرسشنامه  یریگ جامعه موردپژوهش، برای انتخاب نمونه این پژوهش از روش نمونه

 لیها از تحل داده یآمار لیتحل ی. برادیها اجرا گرد ( روی آن8999آدامز و جونز ) ییتعهد زناشو

هر دو روش  ینشان دهنده اثربخش یطورکل به جی: نتاها افتهی( استفاده شد. ANCOVA) انسیکووار

بر  یجانیفراه - یفراشناخت یقیتلف یدرمان و زوج یاسالم کردیبر رو یمبتن یمسئله محور جنس یدرمان زوج
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 یزوج یها ها در قالب درمان بهبود روابط زوج زیتعارضات و ن قیاز تعم یریشگیمنظور پ به یآموزش یالگو

 بهره گرفت. یآموزش یها کارگاه ایو 

 ،یجانیفراه یفراشناخت یدرمان زوج ،یاسالم کردیبر رو یمبتن یمسئله محور جنس یدرمان زوج :ها کلیدواژه

 .ییتعهد زناشو
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 مقدمه
نهاد اجتماعی است.  ترین شمول جهانقدمت، نخستین و از دید گستردگی،  ازلحاظخانواده 

نیازهای انسان  ترین طبیعیو  ترین بنیادیکه تشکیل خانواده یکی از  دهد میاین امر نشان 

(. نخستین گام برای ارضای این نیاز 8396)کریمی، خلعتبری و استوار،  دشو میمحسوب 

خوشایند بودن پیوند ازدواج، رضایت زوجین  رغم بهبنیادی و طبیعی ازدواج است؛ ولی 

(. کارکرد جنسی مناسب یکی از 2182، 8)اوپریسان و کریستیا آید نمیبه دست  آسانی به

؛ طوسی، ابوترابی و مبارکی، 8392فتح آبادی، ابعاد کیفیت زندگی )اسدی و  ترین مهم

خود فرد، روابط بین فردی، شرایط  های ویژگیمتأثر از  تواند می( است که 8391

جنسی وی و همسر، سالمت  های فعالیتخانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، محیط، سوابق 

ثیر قرار دهد را تحت تأ ها آن متعاقباًجسمی و روانی و وضعیت هورمونی فرد قرار گیرد و 

(. از طرفی هم تعهد زناشویی بدون داشتن روابط جنسی 8396)صیادی، تازیک و مدنی، 

، توکلی، 8396، خداکرمی و داداش زاده، االسالمی شیخ) افتد میرضایت بخش به خطر 

اخیر تالش زیادی صورت گرفته تا  های سال(. به همین دلیل در 8391میرموالیی و موحد، 

زگاری، توافق و مفاهیمی از این دست را ارزیابی کنند اما با وجود اهمیت ثبات، تعهد، سا

نقش مهمتری در  تواند میمفاهیم ذکر شده، تعهد زناشویی با توجه به رضایت جنسی 

(. رضایت جنسی یکی از 8393روابط زوجین ایفا کند )شاکرمی، داورنیا و زهراکار، 

)بشارت و رفیع  گذارد میی رابطه زوجین اثر عواملی است که بر کیفیت و پایدار ترین مهم

(. یک ازدواج موفق در اکثر مواقع با رضایت طرفین از رابطه جنسی همراه 8391زاده، 

؛ حسینی و نجفی، 2189، 3؛ جانسون و پترسون2119، 2است )چونگ؛ ونگ؛ لیا و ییپ

عدم  ی چرخه فعالیت جنسی زن و مرد باعث(. نداشتن اطالعات صحیح درباره8391

شود )کاظمی؛ قربانی و بحرینی، ی جنسی میآمیزش صحیح و نارضایتی زوجین از رابطه

شده است که ارضاء نیاز جنسی  تأکید شدت بهاسالم هم  های آموزش. در تعالیم و (8398

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oprisan, E., & Cristea, D 

2. Cheung, M. W. L., Wong, P. W. C., Liu, K 

3. Zoë D. Peterson،Sue Johnson 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Peterson%2C+Zo%C3%AB+D
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johnson%2C+Sue
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که زوجین به نقش خود در زندگی مشترک و تکلیفی که بر عهده دارند،  شود میباعث 

و خودپنداره مثبت خویش را ارتقا دهند )کرمانی و دانش،  نفس عزتبهتر آگاه شده و 

و سالمتی و  دارد میاین شیوه سالم آنان را از ارتباط ناسالم مصون  کارگیری به(. 8391

بنابراین ؛ (8391)ترکاشوند،  بخشد میرا تحقق  باشد میآرامش که اهداف اصلی دین 

دو جنس و پذیرش هویت  های ندینیازم تأمینکه باعث  هایی مهارتشناخت راهکارها و 

دین اسالم، باید در  تأکیداصولی است که با توجه به  ترین ضروری، از شود میجنسی آنان 

؛ یوسف زاده، نامنی و گلمگانی، 8392جنسی مد نظر قرار گیرد )حسین زاده،  های آموزش

پیدا  ها محدودیتاحساس تداومی که در جاذبه و  توان می(. تعهد زناشویی را 8391

(. تعهد، ماهیت وابستگی فرد در رابطه را 2188، 8، تعریف کرد )نلسون و کیرکشود می

 کند میو تا چه حد احساس  کند می، اینکه فرد در رابطه چقدر احساس امنیت دهد مینشان 

(، تعهد زناشویی 8999) 3(. جانسون2119، 2که رابطه در درازمدت ارزشمند است )رامیرز

. تعهد شخصی، به داند میعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاری را شامل سه بعد ت

)شیخ االسالمی و همکاران،  باشد میزناشویی  ی رابطهمعنی عالقه و تمایل فرد برای تداوم 

میزان احساس تعهد  ی دهنده(. بعد دیگر تعهد زناشویی، تعهد اخالقی است که نشان 8396

(. تعهد ساختاری نیز به این 8399، بهرامی و محبی، )شاه سیاه رابطه است ی ادامهفرد به 

به دلیل عوامل خارجی )عواملی مانند فرهنگ و عرف(  کند میمعناست که فرد احساس 

 طور بهتا  دهد می(. تعهد به زوجین اجازه 2182، 1باید در رابطه باقی بماند )تانگ و کوران

؛ صیادی و 2112، 1ند )پاترسونیکدیگر انعطاف داشته باش های خواستهمؤثری در برابر 

  گذارد. می(. عوامل مختلفی روی سطح تعهد زوجین تأثیر 8396همکاران، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nelson. Kirk  

2. Ramirez 

3. Johnson S.M  

4. Tang. C.Y, Curran. M.A  

5. Patterson JM  
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؛ ابراهیمی و 2119، 8)تامپسون و استوارت باشد مییکی از این عوامل، رضایت جنسی 
مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول  ازآنجاکه(. 8393زین الدینی، 

در پایداری و  مؤثری قرار دارد و سازگاری در روابط جنسی از عوامل زندگی زناشوی
و علیخانی و اسکندری،  8392مؤمنی و علیخانی، ) شود میمحسوب  صمیمیت خانواده

زندگی زناشویی اثر مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت  سازی سالم( و 8393
با توجه به اینکه یکی از انگیزه ( و 8391)زادهوش، نشاط دوست، حقیقت و رسول زاده، 

و دفاع از آن علیه تهدیدات وارده  نفس اعتمادبهتقویت  درمانی زوجو  درمانی رواناساسی 
و جدید درمانی است.  مؤثر های روش کارگیری به( بنابراین نیازمند 8391است )گودرزی، 

اختارهای در س ای پیچیدهاز طرف دیگر امروزه درمانگران با موضوعات گوناگون و 

این روابط را  تنهایی به اند نتوانستهتک بعدی  های درمانخانوادگی و زوجی مواجه هستند و 
 ، مدنی، گلپایگانی و2182، 2با همه پیچیدگی آن در نظر بگیرند )هالفورد و اسنایدر

 های مؤلفهبرای ترکیب  هایی تالشاخیر  های سال(. بر همین اساس در 8391لواسانی، 
مختلف به یک روش منظم و در یک روش منسجم و یکپارچه انجام  کردهایرویخاص از 

مسئله محور جنسی  درمانی زوج(. لذا پژوهش حاضر 2116شده است )اسنایدر و ریسمن، 

فراهیجانی را مد نظر قرار داده  -تلفیقی فراشناختی درمانی زوجمبتنی بر رویکرد اسالمی و 
دست  (،8991) 3مالهوترا، بالکو، سوست و ماالمود است. برای اولین بار وینکزی، بانسل و

درمان حل )به تدوین و تلفیق یک رویکرد جامع درمانی مبتنی بر شواهد اثربخشی به نام 
مطالعات متعدد اثربخشی این  های یافتهمسئله محور جنسی( زده و پس از تلفیق آن با 

یقی منتشر نمودند که این شیوه یک راهنمای جامع و تلف عنوان بهراهنمای درمانی اولیه را 

، کلیفتون، 1درمانی پس از تدوین بارها توسط )کورونا، راسترلی و مونامی و مسیرولی
مورد  (8399؛ به نقل از احمدیان؛ حاتمی، زهراکار و حسنی، 2181، 1شیهاوس و رلینی

آن اشاره  کارآزمایی بالینی قرارگرفته و توانست در طی چندین مطالعه متعدد که در باال به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thomson. R. L, Stewart. K.A  

2. Halford, W. K. & Snyder, D. k  

3. Wincze, J. P., Bansal, S., Malhotra, C., Balko, A., Susset, J. G., & Malamud, M. 

4. Corona, G., Rastrelli, G., Monami, M., Maseroli, E., 

5. Clifton.J., Seehuus. M., Rellini.A 
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مشکالت جنسی گزارش نماید که البته  های درمانرا نسبت به سایر  تری اثربخششد، نتایج 
این شیوه درمانی در جمعیت بالینی و فرهنگ ایران با  تر مناسب پذیری تعمیمجهت 

در این زمینه صورت گرفته  هایی پژوهشمذهبی  های فرهنگقومی و خرده  های اقلیت
؛ فاتحی زاده، اصفهانی و پرچم، 8392نی، گلمکانی و نجفی، است )یوسف زاده، نام

(. با توجه به اینکه شیوه حل مسئله 8399حاتمی، تاجیک و زهراکار،  احمدیان، ؛8391
بالقوه مؤثر در موقعیت مشکل آفرین را ارائه و احتمال انتخاب مؤثرترین  های پاسخانواع 

وسیله مفیدی برای مقابله با  تواند می ،دهد میمختلف افزایش  های حل راهپاسخ را از میان 
؛ 8391بسیاری از مشکالت، از جمله مشکالت زناشویی باشد )فاتحی زاده و همکاران، 

رایج بین زوجین  های تعارضقرآن و روایات هم به برخی از  (.8396فتوحی و میکائیلی، 

 دهد میخود بروز که هر یک از دو طرف در شرایط اختالفی، رفتاری خاص از  کرده اشاره
و  آبادی شفیعالگوهای تعاملی زوجین را سامان داد )حسینی زند،  توان می ها آنو بر اساس 

در برخی موارد اسالم رفتار نامناسب یکی از طرفین را تعدیل و اصالح و  (.8398سودانی، 
و در مواردی ضمن قبیح شمردن رفتار فردی که  کند میاز کسی که ستمدیده است، دفاع 

(. در 8119)کلینی،  کند میتعارض را ایجاد کرده رفتار مناسب دیگری را تأیید 

به ذهن متبادر شود که ذهن افراد را برای  هایی حلممکن است را ه  ساز مسئله های موقعیت
زناشویی  های اختالفرا ه حل درگیر کند. اسالم برای حل  ترین مناسب کارگیری به

متناسب با شرایط به  هرکدامکه اگر  دهد میراه گشا ارائه  های توصیهالگوهایی همراه با 
سودمندی در بردارد. در اسالم برای پاسخ به تعارضات زناشویی  ی نتیجهکار بسته شود، 

(. برای نمونه؛ الگوی واکنش 8113وجود دارد )مجلسی،  حل راه عنوان بهالگوهای مختلفی 

، کند نمیر واکنش به ستم، حق خود را طلب د تنها نهبر اساس این الگو، فرد ( بخشش )برتر
واکنش کریمانه به بدی همسر  یک این. کند میو دل خود را صاف  گذرد میبلکه از آن 

 شود میبرتر نامیده  ی مقابلهو  گذرد میاز اشتباه همسر  است که از باب فضل فرد مؤمن
الگوهای مؤید اسالم  (. آنچه از8119؛ کلینی، 8391)پسندیده، آذربایجانی و جان بزرگی، 

هستند که در برابر  هایی واکنشزناشویی ذکر شد، همه جزء  های تعارضدر حل 
نظیر ترک کردن و محروم کردن همسر پیامدهای سودمندی برای انسان  هایی واکنش

دارند؛ برای مثال انتخاب الگوی واکنش برتر که طی آن فرد در برابر رفتار نامناسب همسر 
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(. در دین اسالم ازدواج و خانواده 8391)فاتحی زاده و همکاران،  کند میبه او خوبی 
و عزیزترین نهاد بشری نزد خداوند اعالم شده است. اهداف تشکیل خانواده  ترین محبوب

صحیح متون اسالمی استنباط کرد که درباره چگونگی روابط  های گزارهاز  توان میرا 
 های پایهاخالقی بسیاری دارد که در تحکیم  های توصیه ها آنمتقابل  های مسئولیتاعضا و 

(. در حال حاضر، بسیاری از مکاتب 8399بسزایی دارد )باقریان و بهشتی،  تأثیرخانواده 
( 8999فوراسیته ). به عقیده کنند میمعنوی استفاده  –مذهبی  های مداخلهدرمانی عمده، از 

رای بشر تنظیم، تدوین و ارائه کند. حیاتی ب ارضاکنندهنگرش دینی توانایی دارد که فلسفۀ 
وحدت و یکپارچگی در اخالق  ترین عالی، نگرش دینی نظران صاحببه عقیده بسیاری از 

مذهبی است که کنترل تمام تجارب و هدایت و راهنمایی تمام ابعاد زندگی را به عهده 

 2الرسون و گالتز(. همچنین 2119، 8)اسپرنجر دهد میمعنا را به زندگی  ترین متعالیداشته و 
 بینی پیش( در پژوهش خود، اعتقادات مذهبی و حضور در کلیسا را یکی از 2119)

( همبستگی باالیی 2181) 3و جانسون کاجلین تعهد زناشویی مطرح کرده است. های کننده
( در 2188) 1. شرونک و پالکوااند نمودهرا بین تعهد زناشویی با اعتقادات مذهبی گزارش 

در  ویژه بهکه شباهت زوجین از نظر باورها و اعتقادات،  اند رسیدهه این نتیجه پژوهش خود ب

دارد )احمدی، رضایی و  ها آنبعد اعتقادات مذهبی، تأثیر مثبتی بر رضایت زناشویی 
روابط بین  شان اصلیکه محور  درمانی زوجبین فردی، مانند  های درمان (.8398اعتمادی، 

انتخاب رویکردی بر ای درمان  مشخص انجام شوند. های هنگفرفردی است، باید از زاویۀ 
سوارشدن بر قطاری است بدون  مثابه بهاجتماعی،  فرهنگی های جنبهزوجین بدون توجه به 

براین اساس، تالش بر این بوده است تا رویکردی انتخاب  آنکه مبدأ و مقصد آن را بدانیم.

و زوجین ایرانی مطابقت  ها خانوادهتماعی فرهنگی و اج های زمینهبا  المقدور حتیشود که 
از فرهنگ ایرانی در  ای مؤلفه عنوان بهاسالم  های آموزهالزم است  رو ازاینداشته باشد، 

تعالیم اسالم درباره چگونگی روابط اعضای خانواده و به عبارتی  درمان گنجانده شود.
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قی فراوانی دارد. نتایج الزامی و اخال های توصیه، ها آنمتقابل  های مسئولیتحقوق و 
 حوزهپژوهشگران و متخصصان  وسیلۀ بهاسالم محور  درمانی زوجآموزشی  های برنامه

(، دانش 8399فقیهی )(، 8391حیرت ) های پژوهشخانواده نویدبخش بوده است. نتایج 
از طرف دیگر گاتمن و ولز از  ( نتایجی در همین راستا به دست داده است.8391)

( که 2183، 8)نیکل، فینچام و برادبوری اند شده شناخته درمانی زوج رمؤث های شخصیت
(، 2111) 2. ایوائرداند کردهابداع  ها زوجآموزشی متنوعی برای تقویت روابط  های برنامه

یک هیجان مطالعه شود  عنوان بهمعتقد است که رابطه جنسی یک هیجان است و باید 
بلکه از روشی که زوجین به  انگیزد برمیجان را (. رابطه جنسی نه تنها هی2189)پترسون، 

، 3)استفانی گیرد میتأثیر  دهند میحوادث منفی و مثبت در رابطه واکنش هیجانی نشان 

، نیاز به بخش رضایت(. توانایی ایجاد و حفظ یک رابطه 8391؛ یوسفی و سهرابی، 2189
ه همسر و توانایی فهم و پذیرش و نیز توانایی ابراز هیجان نسبت ب ها هیجانتوانایی شناسایی 

)رحمانیان و  باشد میشریک مقابل دارد که یکی از مفاهیم مهم در این پژوهش  های هیجان
اصول  (. نظریه فراشناختی فراهیجانی رویکردی تلفیقی است که از مبانی و8393موسوی، 
ت مختلف سیستمی، وجودی، روانکاوی و رفتاری یاری جسته اس های نظریهاعتقادی 

و تمرینات ساختار یافته به مراجعان برای  ها پروتکل( و با تکیه بر مجموعه 8391)رجایی، 
)گاتمن و  کند میاجتماعی در تغییر رفتار مراجعان کمک فراوانی  های مهارتافزایش 

(. فراهیجان در واقع همان 8396، به نقل از اسماعیلی و قراملکی، 2182، 1سیلور
ز افکار و احساسات درباره هیجان است )فتوحی و میکائیلی، ا ای مجموعه دهی سازمان

 های موقعیت بار زیاناز افراد در برابر اثرات  کننده محافظتیک متغیر  عنوان به( و 8396

، 8391)بهرامی،  شود میو منجر به روابط بهتری بین افراد  کند میعمل  تحمل غیرقابل
ان با توجه به ماهیت تلفیقی خود و استفاده مبتنی بر فراهیج درمانی زوج. (8393عاشوری، 

مختلف درمانی اثربخشی باالیی بر افزایش سازگاری  های نظریهاز مبانی و اصول اعتقادی 
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 (.8399زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین متعارض دارد )فتوحی و همکاران، 
با  داری معنی طور بهکه توانایی ارتباط هیجانی  دهد مینشان  ها پژوهشدر این راستا، 

سازگاری زناشویی و صمیمت ایمن ارتباط دارد )گودرزی، فاطمی اصل و کریمی ثانی، 
؛ میتمنسگربر؛ 8398و مدرس غروی، آبادی هاشم، قنبری آبادی حسن، ضیاءالحق، 8399

(، در پژوهشی به ارائه مدل تلفیقی 8396(. مدنی و همکاران )2181، 8بک، هافر و شابلر
ن مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متأهل پرداختند رویکرد هیجا

و نتایج نشان دهنده معنادار بودن اثربخشی آموزش مدل تلفیقی بر کاهش احساس تنهایی 
فراشناخت  که درحالی(. 8396در پژوهش بود )مدنی و همکاران،  کننده شرکت متأهلزنان 

ای از اقدامات یت شناختی که موضوع آن هر جنبهعبارت است از هرگونه دانش یا فعال

( و به آگاهی فرد نسبت به شناخت و 8396، خیرآبادیتدین و )شناختی و تنظیم آن باشد 
 کارگیری بهشود که فرآیند فرآیندهای ذهنی و توانایی تنظیم این فرآیندها اطالق می

نگی یادگیری و تفکر را به های تفکر یا دانستن چگوشناختی برای بهبود مهارتفرآیندهای
مرتبط با چنین فراشناختی،  های نظریه ترین مهم. از (8392عهده دارد )توکلی زاده و وثوق، 

، 3بئر؛ 8392( اشاره کرد )طبقدهی و کاظمی، 2119) 2به فراشناختی عاطفی ولز توان می

ما را یاری  دانش فراشناختی طورکلی به(. 8392؛ به نقل از جهانفر و موالیی نژاد، 2188
دهد تا به هنگام یادگیری و دانستن امور، پیشرفت خود را در نظر بگیریم. همچنین این می

؛ 2186، 1مالنی و فیشر)هایمان را ارزیابی کنیم کند تا نتایج تالشدانش به ما کمک می
(، به بررسی تأثیر فراشناخت درمانی 8393(. عاشوری و دهنوی )8391 یوسفی و سهرابی،

یزان رضایت زناشویی زنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فراشناخت درمانی بر بر م

میزان رضایت زناشویی زنان مؤثر بوده است و نتایج حاکی از اهمیت توجه به مداخالت 
(. درنهایت 8393فراشناختی در افزایش رضایت زناشویی زنان بود )عاشوری و همکاران، 

اسالمی در بخش  های آموزهه محور جنسی مبتنی بر گفت درمان حل مسئل توان می
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اصالح و بهبود سبک زندگی غیرجنسی است که  های الیهبیشتر در  شناختی روانمداخالت 
 تواند میرابطه جنسی و زناشویی را داراست و این راهبردها  تر عمیقتوان و ظرفیت ارتقای 

 تر عمیقار و اعتماد روانی در منظومه زندگی جنسی مراجعان با تولید حس امنیت پاید
درمان فراهیجانی با  که درحالیرا نیز رقم بزند  ها آنزوجین زمینه بهبود روابط جنسی 

پردازش مجدد تجارب ارتباطی و بازسازماندهی تعامالت زوجین، با هدف خلق دلبستگی 
(. 8393 )هنرپروران، رساند میایمن و ایجاد احساسی سرشار از امنیت، مداخله را به انجام 

و افراد را  کند میاین درمان بر نقش اساسی هیجانات بر تمام احساسات افراد اشاره  درواقع
قرار دهند، با صحبت  موردبحثتا از هیجاناتشان صحبت کنند و آن را  کند میتشویق 

فرد را آماج حمله قرار  نفس عزتو  شود میکردن از هیجانات، هیجانات مخرب فرد تخلیه 

؛ صالح زاده و 8396؛ به نقل از بختیاری، شیدایی و نوری، 2183، 8ک کری)م دهد نمی
(. این رویکرد در بستر خود 8391؛ بهتاش؛ یعقوبی و یوسفی، 8393کجالف، 

عمیق با باورها، شناسایی افکار خودآیند و خطاهای شناختی، بازسازی  های رویارویی
راست و به بهبود ساختار زناشویی در شناختی و چالش با افکار یا باورهای ناکارآمد را دا

بعد معادالت ساختاری حاکم بر سلسله مراتب قدرت در منظومه زناشویی نیز کمک 

که همین بازسازی شناختی عمیق، چالش انعطاف پذیرانه در افزایش پذیرش  کند می
فرایند محور و عمیق و تبعیت از مدل پیشنهادی برای مراجعان  های تکنیکدرمان، وجود 

درمانی و پیشگیری از عود بسیار مؤثر بوده است )دهقانی زاده و  های شکستر کاهش د
(. با توجه به مطالب بیان شده فوق و تاثیراتی که مشکالت زناشویی زوج بر 8393فیروزی،

، الزم و ضروری است که در این خصوص به تحقیق پرداخته شود. به گذارد میجامعه 

 درمانی زوجکه آیا اثربخشی  پردازد میی این موضوع همین خاطر پژوهش حاضر به بررس
 درمانی زوججنسی از دید اسالم با  های مهارتحل مسئله محور جنسی با تکیه بر آموزش 

فراهیجانی با تکیه بر ابعاد هیجانی و شناختی رابطه )از دیدگاه گاتمن و  –تلفیقی فراشناختی 
 در تعهد زناشویی متفاوت است؟ (ولز
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 روش پژوهش

–آزمون پیشو نیمه آزمایشی ) ای مداخله های پژوهشطرح پژوهش حاضر از نوع 

باشد و از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی است. طرحی  با گروه گواه( می آزمون پس

کنترل است  و گروهاست با دو گروه آزمایش  قرارگرفتهکه در این پژوهش مورد استفاده 

حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسالمی و به  درمانی زوجکه به گروه آزمایش اول 

فرا هیجانی ارائه شده است و به گروه  -تلفیقی فراشناختی  درمانی زوجگروه آزمایش دوم 

کنترل هیچ آموزشی داده نشده است. قبل و بعد از آموزش برای هر سه گروه پرسشنامه 

 ها گروهار دیگر آزمون روی تعهد زناشویی اجرا شده است و بعد از جلسات آموزشی یکب

به مراکز مشاوره شهرستان  مراجعه کنندهاجرا شد. جامعه آماری موردنظر شامل زوجین 

. با توجه به ماهیت جامعه باشند می 8399و نیمسال اول  8399سنندج در نیمسال دوم 

 ؛ وشدداوطلبانه استفاده  گیری نمونهموردپژوهش، برای انتخاب نمونه این پژوهش از روش 

زوج داوطلب شرکت در پژوهش با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین  811 به این طریق تعداد

 19تصادفی  صورت بهکه به دست آمد،  هایی نمرهو  ها پرسشنامهانتخاب که پس از اجرای 

تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه ( شامل  صورت بهزوج انتخاب و سپس 

در مراکز  دیده آموزشتوسط مربی  آزمون پسو  آزمون یشپقرار گرفتند.  زوج( 86

بودند که دچار اختالالت  هایی زوجمشاوره گرفته شد. معیار ورود به پژوهش حاضر 

شرکت  زمان هم پزشکی روانروانشناسی و  های مداخلهشخصیتی مزمن نبودند، در  -روانی

دیپلم داشتند، هر دو یک سال سابقۀ زندگی مشترک داشتند، حداقل  کم دستنداشتند، 

از میان مراجعان  مواد نداشته باشند. سوءمصرفمتعهد به حضور مداوم در جلسات باشند و 

 درمانی زوجمراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهرستان سنندج افرادی را که جهت 

 دارای سابقه تعارض زناشویی بوده و مایل به شرکت در که درحالیمراجعه نموده بودند 

پژوهش بودند انتخاب، ضمن توضیح در خصوص پژوهش، رضایت آنان جهت تکمیل 

قرار گرفت و  ها آندر اختیار  ها پرسشنامه ها آنجلب شد، بعد از موافقت  ها پرسشنامه

زوج را که بر اساس نمرات پرسشنامه دارای نمرات سطح پایین در  19تکمیل شد. سپس 
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گروه  3تصادفی در  صورت بهمونه انتخاب کردیم و گروه ن عنوان بهتعهد زناشویی بودند 

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و گردآوری اطالعات از مقیاس  منظور به جایگزین شدند.

( 8999تعهد زناشویی که توسط آدامز و جونز ) ی پرسشنامه( استفاده شد. 8999) 8جونز

سر، تعهد به ازدواج و طراحی شده است. این پرسشنامه دارای سه جزء است: تعهد به هم

با نمره )موافقم  قویاًمخالفم تا  ( قویاًاحساس به تعهد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 

جهت تعیین روایی  است. 892تا  8نمرات از  ی دامنهتنظیم شده است.  1تا  8بندی 

ایی به این صورت که بعد از رو پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شد.

علوم تربیتی  ی دانشکده ی مشاورهنفر از اساتید  1ظاهری پرسشنامه، روایی محتوا توسط 

زوج آزمایش و آلفای کرونباخ  11گردید و برای اعتبار آن بر روی  تأییددانشگاه اصفهان 

های آمار توصیفی  با شاخص شده آوری جمعدر این پژوهش اطالعات  دست آمد. 91/1

با  ANCOVA)تحلیل کوواریانس )استنباطی  و انحراف معیار( و آمار  و میانگین)فراوانی 

 شد. وتحلیل تجزیه SPSSآماری  افزار نرم 22استفاده از ویرایش 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Adamz. J 
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 : چارچوب برنامه درماني کاربست درمان جنسي حل مسئله محور1جدول 

 

  

 تکنیک محتوا هدف

بازسازی شناختی، 

رفتاری وساختاری 

 رابطه جنسی

ب برنامه درمانی مقدمات و چارچو

، ارزشیابی ها زوجارزشیابی یکی از 

بود،  شده بررسیزوج دیگری که 

 راهبردهای درمان بندی فرمول

ناکارآمد  های نگرشاصالح شناختی باورها و 

جنسی زوجین و کاهش اضطراب، 

روانی ناشی  های بازدارندهخودسرزنشگری و 

 از سوءبرداشت از مفاهیم دینی

مدیریت  های مهارت

فتاری بهبود کیفیت ر

 آمیزش جنسی

مرور پیشرفت کار و شناسایی عوامل 

مؤثر بر عملکرد منفی رابطه جنسی، 

مرور میزان پیشرفت درک عوامل 

مثبت و منفی در رابطه بین زوج و 

 ها آنارتباطی  های مهارت

و فشارهای روانی،  ها تنشذهنی  سازی آرام

جسمی و هیجانی زندگی روزانه )ذهن 

احساس در رابطه  -مرکزافزاییآگاهی و ت

برنامه افزایش کیفیت تعامل رفتاری  -جنسی 

 در قبل، حین و پس از آمیزش جنسی(

برنامه افزایش سالمت 

روان و کیفیت زندگی 

 اخالقی

این  های حل راهشناسایی همه منابع و 

مشکالت و بحث روی جزئیات 

 تمرکز حواس های تمرین

 منظور بهی هیجان -رفع موانع پایبندی عاطفی

 افزایش ضریب پایبندی زناشویی

توسعه کیفی 

غیرجنسی  های مهارت

 زوجین

حل مشکالت زوج با هرگونه هدف و 

 روش درمانی

هیجانی، اعتماد و امنیت  -عاطفی بخشی عمق

کیفیت سبک  های شاخصبهبود  روانی

 زندگی

انطباق احکام اسالمی 

با مداخالت درمان 

 جنسی

شگیری از توضیح در مورد لزوم پی

 آتی نمایشعود و 
 افزایش ضریب ایمنی و پذیرش درمانی
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 برنامه درماني کاربست درمان تلفیقي فراشناختي فراهیجاني چارچوب .2جدول 

 جلسه هدف و تکنیک محتوا
فراهیجانی  های تناقضفراهیجان و  معرفی و ایجاد رابطه حسنه، معرفی

ف جلسات درمانی، بیان قواعد ، بیان اهدافهم قابلفراهیجانی با مثال 
 آزمون پیشگرفتن تعهد، گزینش مراجعان و انجام  جلسات درمانی،

 آشنایی و ارزیابی اولیه
آشنایی اعضا، تعیین اهداف و 

 قواعد جلسات درمان
 اول

و احساساتی که زوجین به جلسات درمانی  ها نگرانیبررسی 
ه رابطه، ، بررسی رابطه زوجین با همدیگر و تاریخچآورند می

کردن و  سؤالآموزش مهارت ارتباطی و گوش دادن، انعکاس دادن، 
 تصریح سازی مسائل، آموزش واقعیت آزمایی

و  مطرح کردن روایت افراد
ارتباطی  های مهارتآموزش 

 )گفتگوی دو طرفه(
 دوم

بررسی اطالعات جلسات قبل، ارزیابی و تعیین اهداف درمانی، ایجاد 
 هداف درمانی، آموزش چارت زندگیطرح صریح و آشکار از ا

و تشکیل چارت  ارزیابی اطالعات
 زندگی

 سوم

بار، آگاهی و کاهش  تأسفبازسازی و پردازش تعارض و حوادث 
بررسی تکالیف ایجاد  )انتقاد، دفاعی بودن، تحقیر و کارشکنی(،

 های ارتباطی ارتباط، بررسی واکنش اعضا به استفاده از مهارت

جی عواطف بررسی و کاهش تدری
 منفی ارائه منطق درمان فراشناخت

 چهارم

ایجاد طرح راپاپورت برای گوینده و شنونده، حل مسئله، ترغیب و 
سازش، طرحی برای تعارض غیرقابل حل و دائمی و آرزوهای درون 

 های دهندهتدریجی عواطف منفی با تسکین  کاهش تعارض،
ر افکار با فیزیولوژیکی آموزش آرام سازی، مقایسه غرق شدن د

 .ها آنفاصله گرفتن از 

بررسی و کاهش تدریجی عواطف 
آموزش فاصله گرفتن از  منفی

افکار و مقایسه آن با غرق شدن در 
 افکار

 پنجم

روزمره، گفتگوی روزمره برای کاهش  صورت بهارتباط هیجانی 
تنش، ساخت صمیمیت، رابطه جنسی خوب عشق و شور، پردازش 

 رای ارتباط هیجانیپیشنهادات شکست خورده ب

افزایش عواطف مثبت در طول 
تعارض و ساخت عواطف مثبت در 

 طول دوره بدون تعارض

 ششم

پل کردن تناقضات هیجانی با مدیریت هیجانات، بررسی تأثیری که 
گذارد، معرفی و شناخت ماشه  نوع هیجان بر فکر و رفتار ما می

جین که باعث بروز حاالت احساسی خاصی در زو هایی چکان
 .شود می

 هیجانی های تعارضپل کردن 
 معرفی حاالت هیجانی

 هفتم

 صورت بهایجاد معنای مشترک با ساخت آداب ارتباط هیجانی 
 صورت به ها روشهدفمند، ایجاد معنای مشترک با ایجاد اهداف و 

هدفمند، تعیین ماسک احساس مربوط به هر حیطه ارتباطی، تعیین 
حیطه، ارائه راهکارهای فراشناختی  احساسی در هر های چکانماشه 

 فراهیجانی برای هر حیطه

ایجاد و پرورش سامانه معنای 
 ی رابطه های حیطهتعیین  مشترک

مراجع و درمان فراشناختی 
 فراهیجانی حیطه مشکل ساز.

 هشتم

آشنایی مراجع با تأثیری که جهت توجهشان بر نحوه ارتباطاتشان 
 های تکنیک(، آموزش ATT، آموزش تخصیص توجه )گذارد می

 جهت دهی مجدد توجه.

 آموزش تکنیک تخصیص توجه
(ATTو )  چالش با راهکارهای

 ای زوجین حین بروز تعارض مقابله
 نهم
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 ها یافته

گروه رویکرد اسالمی با میانگین گروه کنترل مقایسه  آزمون پسدر این تحلیل میانگین 

به کار گرفته شدند. البته رعایت شرط  متغیر کمکی عنوان به آزمون پیشهای  شده و نمره

 باشد که نتایج آن در نیز گزارش شده است. های رگرسیون الزم می همگنی شیب

: نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسي همگني شیب رگرسیون در 3جدول 

 تعهد زناشویي آزمون پیش

 ها منبع شاخص
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

آماره 
F 

طح س

 داری معنی

 /.218 661/8 999/91 2 199/868 گروه

تعهد  آزمون پیش

 زناشویی
998/338 8 998/338 918/6 182./ 

 /.316 161/8 111/18 2 998/812 آزمون پیش× گروه 

 138/19 12 311/2139 خطا
  

 19 11/913161 کل
   

تعهد  آزمون یشپ( آزمایشی آمده است تعامل بین گروه و 3طور که در جدول ) همان

های رگرسیون  ها از فرضیه همگنی شیب داده دیگر عبارت به؛ دار نیست زناشویی معنی

(. همچنین در جدول زیر نتایج آزمون لوین برای F=161/8و  p=316/1کند ) پشتیبانی می

 ها در متغیر وابسته آمده است. بررسی همگنی واریانس

 ها در متغیرتعهد زناشویي گني واریانس: نتایج آزمون لوین برای بررسي هم4جدول 

 داری سطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F لوین

 619/1 11 2 /.121 تعهد زناشویی

ها وجود  داری بین واریانس گروه دهد تفاوت معنی ( نشان می1طور که نتایج جدول ) همان

توان از آزمون  و می ها رعایت شده است (، بنابراین فرض همگنی واریانسP>11/1ندارد )

 کوواریانس استفاده کرد.
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 تعهد زناشویي بین سه گروه آزمون پس: نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسي تفاوت 5جدول 

منبع 

 ها شاخص

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

آماره 
F 

سطح 

 داری معنی

مجذور 

 اتا

 آزمون پس

 تعهد زناشویی
293/313 8 293/313 232/6 186./ 823./ 

 /.699 /.118 869/16 399/1193 2 399/1193 گروه

 663/19 11 891/2818 خطا
  

 

  19 11/913161 کل
  

 

تعهد  آزمون پیششود پس از تعدیل نمرات  ( آزمایشی دیده می1طور که در جدول ) همان

اهیجانی و فر -زناشویی بین اثر سه گروه رویکرد حل مسئله محور اسالمی، فراشناختی 

بنابراین فرض ؛ (F(2و  11=)89/16 ؛ و= sig/118دار وجود دارند ) کنترل تفاوت معنی

 درمانی زوجشود که  صفر مبنی بر عدم تفاوت بین سه گروه رد شده است و نتیجه گرفته می

فراهیجانی  -تلفیقی فراشناختی  درمانی زوجمسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسالمی و 

بوده است.  مؤثرزناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر سنندج بر تعهد 

در ضمن میانگین و انحراف معیار تعدیل شده تعهد زناشویی سه گروه رویکرد حل مسئله 

 ( نشان داده شده است.6جدول )محور اسالمی، فراشناختی فراهیجانی و کنترل در 

 ها شده تعهد زناشویي بین گروه: میانگین و خطای معیار تعدیل 6جدول 

 گروه
 آزمون پس

 خطای معیار تعدیل شده میانگین

 919/8 91/831 رویکرد مسئله محور اسالمی

 999/8 33/832 رویکرد فراشناختی فرا هیجانی

 919/8 888 کنترل

 ( آمده است.6از سه گروه نیز در جدول ) آمده دست بههای  میانگین
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های  عقیبي بونفروني برای مقایسه متغیر تعهد زناشویي به تفکیک گروه: نتایج آزمون ت5جدول 

 رویکرد حل مسئله محور اسالمي، فرا شناختي فرا هیجاني و کنترل

 داریسطح معنا خطای معیار هااختالف میانگین گروه

 رویکرد اسالمی
 8 91/2 -19/8 رویکرد تلفیقی

 118/1 18/2 91/89 کنترل

 رویکرد تلفیقی
 8 91/2 19/8 کرد اسالمیروی

 /.118 61/2 32/28 کنترل

 کنترل
 118/1 18/2 -91/89 رویکرد اسالمی

 /.118 61/2 -32/28 رویکرد تلفیقی

11/1>P 

های متغیر تعهد دهد که تفاوت بین میانگین( نشان می6ها در جدول )بررسی میانگین

 درمانی زوجهای فاوت بین میانگیندار است. تمعنا آزمون پسبا  آزمون پیش زناشویی در

( و بین P<11/1مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسالمی با گروه کنترل در سطح )

( معنادار است، اما P<18/1فراهیجانی و کنترل در سطح ) -تلفیقی فراشناختی  درمانی زوج

د اسالمی و مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکر درمانی زوجهای گروه تفاوت بین میانگین

 طورکلی به(. نتایج P>11/1دار نشده است )فراهیجانی معنا –تلفیقی فراشناختی  درمانی زوج

مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسالمی  درمانی زوجنشان دهنده اثربخشی هر دو روش 

 فراهیجانی بر تعهد زناشویی است. -تلفیقی فراشناختی  درمانی زوجو 

 گیری نتیجهبحث و 

مسئله محور جنسی  درمانی زوجحاکی از آن است که هر دو روش  آمده دست بهتایج ن

فراهیجانی بر تعهد زناشویی  -تلفیقی فراشناختی  درمانی زوجمبتنی بر رویکرد اسالمی و 

(، 8396از این پژوهش با نتایج فتوحی و همکاران ) آمده دست به. نتایج اند بودهاثربخش 

(؛ به نقل از ساالری فر، 2186) 2( و الو2186) 8(، )فلتچر8399ه )(، فالح زاد8393زارعی )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Fletcher 

2. Love 
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فراشناختی فراهیجانی بر تعهد زناشویی همسو و  درمانی زوجمبنی بر اثربخشی  (8393

 3(؛ اورتینکال2111) 2هانلر و گنکوز ( و2111) 8هماهنگ است. همچنین با نتایج ماهونی

 درمانی زوج( مبنی بر اثربخشی 8391وتابی، و م ( به نقل از جدیری، فتحی آشتیانی2116)

هایی که در این رابطه . اکثر پژوهشباشد میمبتنی بر رویکرد دینی بر تعهد زناشویی همسو 

. با توجه به اینکه رویکرد فرا اند کرده اشارهبه این مطلب  غیرمستقیم طور بهصورت گرفته 

تی هیجانی سیستمی معرفی شناختی فرا هیجانی را تحت عنوان رویکرد تلفیقی شناخ

بر  درمانی زوجدرمانگر در این رویکرد  تأکیدانتظار داشت که بیشترین  توان می اند کرده

 درمانی زوجاز طریق  توان میمسائل شناختی و روابط میان اعضای خانواده باشد، بنابراین 

 های تشناخناسازگار و تقویت  های شناختفراهیجانی و با حذف و تغییر  -فراشناختی

از طریق  ها شناختتعهد زناشویی را بهبود بخشید. تغییر  کننده تأمین، عوامل کننده تقویت

، به نقل 8391علی پرست، )تأثیر در نگرش درباره پیوند زناشویی و نگرش نسبت به طالق 

 های واره طرح( و 2111، 1آماتو)(، بهبود کیفیت روابط زناشویی 8392از رضاپور، 

( باعث تقویت 8398؛ به نقل از یعقوبی، سهرابی و محمد زاده، 2111، 1بأسشخصیتی )

(. رویکرد فراشناختی فراهیجانی با بهبود کیفیت روابط زوجین 8391تعهد گردد )دانش، 

چرا که بین دو متغیر کیفیت رابطه زناشویی و تعهد زناشوویی  برد میتعهد زناشویی را باال 

، به نقل از داوودوندی، نوابی 2111، 6نتس و اسوانسونرابطه مثبت معنادار وجود دارد )کلم

باعث ابراز عشق و  تواند می( 8391( و با بهبود روابط کالمی )رجایی، 8391نژاد و ولی اهلل، 

، 9)ملیسا و جانسون برد میمحبت بیشتر زوجین شود که این خود تعهد زناشویی را باال 

متغیر تعهد زناشویی از بسیاری  تأثیرپذیریگفت که با توجه به  توان می(. در نهایت 2189

از نظر آماری  هرچندفراهیجانی بر آن -فرا شناختی درمانی زوجمتغیر دیگر، اثربخشی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mahoney. A 

2. Honler, Genkoz 

3. Ortinkal 

4. Amato 

5. Boss 

6. Klements 

7. Melissa . B , Susan M.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Burgess+Moser%2C+Melissa
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johnson%2C+Susan+M
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(. هدف رویکرد 8396)عبدالهی راد،  رسد میمعنادار بود، اما از نظر عملکردی مبهم به نظر 

 ها زوجاطفی در تعامالت ع های واکنشهیجانی ولز دسترسی و پردازش دوباره  درمانی زوج

هیجانی است. درمانگر بر  های پاسخو در نهایت ایجاد رضایت زناشویی و بیان و بازسازی 

تمرکز دارد که نقش اساسی در چرخۀ اضطراب )ترس یا  ( مثل پذیر آسیبهیجانات 

نیازها و  درزمینۀهیجانات  ترین برجستهدارد. این موارد اغلب  ها زوجتعامالت منفی 

و برای گسترش و  شود میدرمانگر به تجربۀ مراجعان نزدیک  دلبستگی است. های ترس

این مداخالت  .کند میآن تجربه از مداخالت انسانی تجربی استفاده  دوباره دهی سازمان

مثالً چه حسی داری وقتی که ...( اعتباربخشی، ) برانگیزاننده های پرسششامل انعکاس، 

و تعبیر و تفسیر همدالنه ذهنی )تمرین فنون تصویرسازی  با تکرار و ( مثالًتصدیق کردن

است. در ابتدا درمانگر فرا شناختی فرا هیجانی، باید الگوهای تعامالت منفی و هیجانات 

تا  کند میکمک  ها زوجکند؛ سپس درمانگر به  زدایی بحرانرا  ها آنواکنشی مرتبط با 

در آن هیجانات مثبت برانگیخته  جدیدی از تعامالت مثبت را شکل دهند که های چرخه

تقریباً بیشتر زوج  دیگر تعدیل کرد. های شیوهاز طریق  توان میو هیجانات منفی را  شود می

 های رشتهو همراه با تعهد، بدون وجود  مدت طوالنیدارند که روابط  نظر اتفاقدرمانگران 

و  کند میاندهی دلبستگی را سام های رشتهدلبستگی میسر نیست و این هیجان است که 

بنابراین آموزش ؛ (2189، 8، کو و یلسون2111)جانسون،  شود میباعث افزایش سازگاری 

هیجان محور با آگاه کردن زوجین از هیجانات مثبت و منفی، پذیرش و ابراز  درمانی زوج

تعهد زناشویی آنان را در ابعاد اجتماعی، هیجانی و اخالقی ارتقا  تواند می، ها آن موقع به

فرا  درمانی زوج(. در زمینۀ اثربخش بودن آموزش 2183، 2بخشد )ویشمن و یوبالکر

که آنان با استفاده درست از  شود میشناختی فرا هیجانی بر تعهد زناشویی زوجین باعث 

هیجانات مثبت در  ویژه بهو ابراز هیجانات  ها آنهیجانات، آگاهی از هیجانات و پذیرش 

ت منفی خویش را کاهش دهند که در پی آن، میزان زندگی، احساسا های موقعیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Koo, H. P., Wilson, E. K 

2. Whisman, M. A., & Uebelacker, L. A 
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عباسی، کرد )در ابعاد اجتماعی، هیجانی و اخالقی بهبود پیدا خواهد  ها آنسازگاری 

 های موقعیتشاید بتوان به این نکته اشاره کرد زوجین ناسازگار در  درمجموع(. 8391

مفید استفاده کنند و  ورتص بهاز هیجانات مثبت  توانند نمیزیاد  احتمال بهمختلف زندگی 

در مقابل به میزان زیادی، هیجانات منفی دارند و این امر موجب مشکالت دیگری از جمله 

درک منفی از خویشتن، نگرانی نسبت به روابط با دیگران و عملکرد اجتماعی نامناسب در 

که خود دلیلی بر مختل شدن تعهد زناشویی در آنان است. )نیکل و  شود می ها آن

و  ها تنشو  ها چالشبرای مقابله با  تواند می(. تعدیل و تنظیم هیجان 2183مکاران، ه

ناتوانی در این زمینه احساس گناه، سرزنش  مشکالت زندگی نقش مؤثری داشته باشد.

، 8و ناامیدی را برای این افراد به همراه دارد )گیرارد و وولی کفایتی بیخود و احساس 

اغلب  هایشان اختالفه دلیل کلنجار رفتن دائمی با خود در مورد زوجین ناسازگار ب (.2189

 زیاد احتمال بهمختلف زندگی  های موقعیتهستند و در  شناختی رواندچار پریشانی 

مفید استفاده کنند و در مقابل به میزان زیادی،  صورت بهاز هیجانات خود  توانند نمی

ری از جمله خودپنداره منفی، هیجانات منفی دارند و این امر موجب مشکالت دیگ

، 2)جرمی، آنا و سیدنی گردد می ها آنصمیمیت کم و سازگاری زناشویی ضعیف در 

2181.) 

و باورهاست که ممکن است خود ساخته یا تجویز  ها ارزشتعهد چارچوبی ارجاعی از  

شده از جانب دیگران باشد و درجاتی از اعتقادات شخصی است که یک فرد در خصوص 

اخیر، تأثیر مذهب بر سالمت جسم و روان، مقابله  های سال. در کند میدات خود ابراز اعتقا

یکی  عنوان بهمذهبی،  های مقابلبا تنیدگی در سطوح مختلف سنی با استفاده از راهکارهای 

؛ 8391؛ حسینی، 8391فزونی یافته است )آذرتاش،  شناسی روان موردمطالعهاز موضوعات 

گفت که یکی از ابعاد آن، تعهد  توان میرد ابعاد تعهد زناشویی نیز . در مو(8399فروتن، 

شخصی است که به معنای عالقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است که در این 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Girard. Woolley 

2. Jeremy . C  ,  Anna. C , Sidney .B 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Couper%2C+Jeremy
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Collins%2C+Anna
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bloch%2C+Sidney
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برنامه آموزشی بر آن با عنوان روابط کالمی و غیرکالمی زن و شوهر و همچنین ضرورت 

(. بسیاری از 8399شده است )اسماعیل بیگی،  ای ویژه، اهتمام ها آنمحبت متقابل بین 

که تعهد زناشویی بر احساس وفاداری اخالقی به ازدواج و  اند عقیدهالگوهای نظری بر این 

، مبتنی است. برخی از باشد میرابطه زناشویی و نیز این عقیده که ازدواج یک نهاد مقدس 

کمال اخالقی و مذهبی افراد مربوط  که این بعد از تعهد، به اند عقیدهپژوهشگران نیز بر این 

موجود در ترک رابطه زناشویی و احساس  های محدودیتاست. تعهد ساختاری به موانع و 

اجبار به تداوم آن رابطه اشاره دارد که در کشور ما به سبب اعتقادات مذهبی، بافت خاص 

باشد )بطالنی،  تر پررنگ تواند میاخالقیِ شایع و حاکم، این موضوع  های ارزشفرهنگی و 

کمک  ها زوجبه  مسئله محور های تکنیکاسالم محور کنار  درمانی زوج(. آموزش 8399

یا  گیری کنارهبهبود ارتباطات خود را فراگرفته و از الگوهای منفی که به  های راهتا  کند می

زناشویی با  های درماندر  درمانگران ، اجتناب کنند.شود میمنجر  ها آندرگیری بین 

تا درک زوجین از مقدس بودن ازدواج را باالتر ببرند. در  کنند مییکرد اسالمی تالش رو

، صرف دانند میانرژی بیشتری برای حفظ آنچه مقدس  ها زوجمقدس سازی ازدواج، 

، بیش از دیگران برای دانند میکه زندگی زناشویی خود را مقدس  هایی زوج. کنند می

خود باعث افزایش  نوبه به. چنین رفتارهایی دکوشن میحفظ و نگهداری این رابطه 

(. در ضمن جلسه 8393)نیسی، کرمعلیان و همایی،  شود میرضایتمندی زناشویی دوطرف 

جلسه دوازدهم که مربوط به مذهب و پایبندی مذهبی بود، درباره بحث  ویژه بهاول و 

دواج با بیان تقدس از درمانی زوجدر پروتکل  صحبت شد. تفصیل بهمقدس سازی ازدواج 

( و گشوده شدن 8119بنا در نزد خداوند )حر عاملی، ترین محبوب تبیین شد. هایی روایت

درهای آسمان به رحمت به هنگام خواندن خطبه نشان دهنده این مسئله است که ازدواج 

و قرار دادن  شود نمیمقدس بودن ازدواج محدود به زمان عقد  امر مقدسی است.

انجام  شان زندگیکه زن و شوهر برای  هایی تالشخروی برای دنیوی و ا های پاداش

(. در نتیجه اثربخشی این رویکرد 8183ابن بابویه، ) سازد می تر روشناین مسئله را  دهند می

(. رویکرد 8398درمانی بر تعهد زناشویی دور از انتظار نبوده است )یعقوبی و همکاران، 

سازمان یافته است که فرایند  های روشو  ها برنامهفراشناختی فراهیجانی شامل 
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و در جهت تعمیق دوستی، تقویت مدیریت  شود مینامیده  "منظم و منطقی"درمانی

شیوه  طراحی شده است. ها زوجدر رابطه  گذاری هدفمشاجرات و ایجاد معنای مشترک و 

فعالیت فراهیجانی بر پایه بررسی تجربه درمانگاهی استوار است و این  شناختیدرمانی فرا 

؛ 2189گاتمن و گاتمن، )طی سه دهه گذشته انجام گرفته است و همچنان ادامه دارد 

. همچنین درمان فراهیجانی ولز رویکرد تجربی معتبری در (8399داوودوندی و همکاران، 

 ها زوجاست که بر پایه نظریه دلبستگی نیز استوار است و بر اساس فهم نیازهای  درمانی زوج

شده و از جمله اهداف درمانی آن ایجاد پیوند امن و قوی در  ریزی پایهر نسبت به یکدیگ

بنابراین اثربخشی آن بر ؛ (8392؛ رازی، 2182 ،8است )دنتون و ویتنبورن ها زوجروابط 

نتیجه گرفت  توان می آمده دست به. با توجه به نتایج گیرد میقرار  تأییدتعهد زناشویی مورد 

که دچار ناسازگاری در  هایی زوجانی مؤثر برای کمک به که از جمله رویکردهای درم

مسئله محور مبتنی بر رویکرد  درمانی زوجروابط و تنظیم هیجانات هستند، دو رویکرد 

از این رویکردها  توان میتلفیقی فراهیجانی فراشناختی است که  درمانی زوجاسالمی و 

پیشگیری از تعمیق  منظور بهیک الگوی درمانی و نیز یک الگوی آموزشی  عنوان به

آموزشی  های کارگاهزوجی و یا  های درماندر قالب  ها زوجتعارضات و نیز بهبود روابط 

بهره گرفت که نتیجه طبیعی و مستقیم آن کاهش آمار طالق خواهد شد. با توجه به جامعه 

 متناسب با فرهنگ دینی برای اعتمادسازی و هایی مداخلهو لزوم طراحی  مذهبی ایران

با رویکرد اسالمی نشان دهنده پتانسیل بسیار باالی  درمانی زوجاطمینان بیشتر مراجعان، 

 در حوزه خانواده است. ویژه بهدینی برای حل مشکالت جامعه،  های آموزه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
44..Denton. Wittenborn 



 411 ... یدرمان و زوج یاسالم کردیبر رو یمبتن یمسئله محورجنس یدرمان زوج یاثربخش سهیمقا

 

 منابع

 دفتر انتشارات اسالمی. قم: .من الیحضره الفقیه (.8183ابن بابویه، محمد )

 (.8399زهراکار، کیانوش ) احمدیان، علیرضا؛ حاتمی، محمد؛ تاجیک، عزیزاهلل و

اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسالمی در بهبود »

دوین الگوی مفهومی و پیامدهای بررسی امکان سنجی، تزوجین )مشکالت جنسی 
(، 8) 9 پژوهشنامۀ زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، .«اولیه درمانی(

98-38. 

و  یا مقابله های مهارتنقش فراهیجان، »(. 8391اسماعیلی، مهرناز و قراملکی، ناصر )
دانشگاه  .«تحصیلی و فرسودگی تحصیلی کاری اهمال بینی پیشخودبخششی در 

 .888 -823، (3) 2اردبیل، 

جنسی بر کاهش تعارضات  های مهارتاثر بخشی آموزش (. 8391آذرتاش، فاطمه )

رساله کارشناسی ارشد،  .سالمت منطقه دو به خانه کننده مراجعهزنان زناشویی 

 روانشناسی، تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات.

ارتباط  های مهارتبررسی اثربخشی آموزش »(. 8399باقریان، مهرنوش و بهشتی، سعید ) 

فرهنگ مشاوره  .«اسالم بر سازگاری زناشویی زوجین های آموزهزناشویی مبتنی بر 

 .99-91(، 6) 2، نیدرما روانو 

سطوح رضایت جنسی و  بینی پیش»(. 8391رفیع زاده، بهار ) بشارت، محمد علی و
سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش 

 .38-16(، 8) 3روانشناسی خانواده،  .«جنسی

بر دلبستگی بر  مبتنی درمانی زوج تأثیر» (.8399) بطالنی، سعید و احمدی، سید احمد
 .196 – 111(،2) 82مجله اصول بهداشت روان،  «.رضایت و صمیمیت جنسی

 برافزایشمبتنی بر رویکرد گاتمن  درمانی زوجبررسی اثربخشی (. 8399بهرامی، سید زهرا )
کارشناسی ارشد، روانشناسی،  نامه پایان .رضایتمندی دانشجویان متأهل شهر مشهد

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه عالمه طباطبائی،
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مدیریت داخلی »(. 8396پسندیده، عباس؛ آذربایجانی، مسعود و جان بزرگی، مسعود )

 –رها  مدت کوتاهسیستم خانواده بر اساس گذشت در آیات و روایات و مداخله 
 .33-16(، 6)6اخالق وحیانی،  .«آشکارسازی

شناختی  رفتاردرمانیاثربخشی »(. 8391میترا ) خیرآبادی، آرزو و مالیی نژاد، تدین، میترا؛

 .«یک کارآزمایی تک موردی بر افکار دهشتناک زنان مبتال به واژینیسموس اولیه:
 .21 – 31، (39) 89زنان و مامائی، 

اسالم و  .«قرآن گانه سه کارهای راهنشوز و  شناختی روانتحلیل »(. 8391ترکاشوند، جواد )

 .833-812(، 89)9روانشناسی، 

رفتاری بر -آموزش شناختی تأثیربررسی »(. 8392)توکلی زاده، جهانشیر و وثوق، نجمه 
(، 1) 28علوم پزشکی ایالم،  .«رضایت زناشویی زنان دارای کم کاری میل جنسی

19 - 11. 

تهران، سالمی،  .درسنامه اختالالت جنسی (.8391جهانفر، شایسته و موالیی نژاد، میترا )

(2 ،)91-88. 

 قم: مؤسسه آل البیت. .وسائل الشیعه(. 8119حر عاملی، محمد )

 درمانی زوجاثربخشی »(. 8398، عبداهلل و سودانی، منصور )آبادی شفیعحسینی زند، مهناز، 

مراجعه کننده به کلینیک  های زوجاسالمی بر صمیمیت جنسی  های آموزهبر اساس 
 .29-39،(21) 9نو در روانشناسی،  های افتهی .«نیکارن تهران

د به مواد: بدکارکردی جنسی و فروپاشی اعتیا»(. 8391حسینی، جواد و نجفی، محمود )

 .831 -818، (6) 2سالمت اجتماعی و اعتیاد،  .«خانواده

زوجین  بینی خوشاسالم محور بر  درمانی زوجبررسی اثربخشی »(. 8391حیرت، عاطفه ) 

 .9-22(، 8) 8علوم شناختی و رفتاری،  های پژوهش .«شهر اصفهان

رابطه نگرش مذهبی با رضایت زناشویی »(. 8396خدایاری فرد، محمد و شهابی، روح اهلل )

 .688 - 621(، 81) 3خانواده پژوهی،  .«متأهلدر دانشجویان 

 .«خودشناسی اسالمی در افزایش میزان سازگاری زناشویی تأثیر»(. 8391دانش، عصمت )
 .31 - 9(، 88مشاوره، ) های پژوهش
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مذهبی و سازگاری  گیری جهتامیدواری بر اساس  بینی پیش»(. 8391دانش، عصمت )

 .819-891(. 39روانشناسی کاربردی. ) .«زناشویی

مقایسه اثربخشی »(. 8396فرزاد، ولی اهلل ) داوودوندی، مریم؛ نوابی نژاد، شکوه و
 .«در خانواده ها زوجگاتمن و هیجان محور بر سازگاری  درمانی زوجرویکردهای 

 .889-832(، 13)83فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 

حل اختالف به شیوه گاتمن بر افزایش  های مهارتاثربخشی آموزش  (.8398)رازی، ساناز 

عه کننده به خانه سالمت شهرداری منطقه رضایتمندی زناشویی زنان متأهل مراج
 کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه پایان پنج تهران.

به روش گاتمن بر کاهش طالق،  درمانی زوجبررسی اثربخشی (. 8391رجائی، آفرین )
 متعارض. های زوجشناختی بین فردی  های تحریفغیرکالمی،  بهبود روابط کالمی

کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و  نامه پایان

 روانشناسی.

فراشناختی فراهیجانی  اثربخشی تلفیقی»(. 8393رحمانیان، زاهده و موسوی، سید محمد )

 .«فراشناخت و فراهیجان مثبت در ورزشکاران سنجی روان های ویژگیبر 
 .11 - 62 (،3)8شناخت، پزشکی رواناسی و روانشن

اثربخشی »(. 8392رضاپورمیرصالح، یاسر؛ اسمعیلی، معصومه و فرحبخش، کیومرث )
روانشناسی و  .«متأهلاسالمی بر رضایت زناشویی زنان  شناسی هستی های آموزه

 .1 -89(، 22دین، )

 کاظم زادهوش، سمیه؛ نشاط دوست، حمیدطاهر؛ حقیقت، فرشته و رسول زاده طباطبایی،

رفتاری، باجهت گیری مذهبی بر  رسی اثربخشی گروه درمانی شناختیبر»(. 8391)

 .28 – 12(، 3)3مطالعات روانشناسی بالینی،  .«رضایت زناشویی بانوان

شناختی رفتاری مبتنی بر متون اسالمی و  درمانی زوجطراحی  (.8393ساالریفر، محمدرضا )

در افزایش رضایت  یافته توسعهشناختی رفتاری  درمانی زوجمقایسه کارآمدی آن با 
 م: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.رساله دکتری، روانشناسی، ق .ها زوجزناشویی 
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آموزش جنسی بر  تأثیر»(. 8393)داورنیا، رضا و زهراکار، کیانوش  ی، محمد؛شاکرم

 .31 - 12(، 8)2روان پرستاری،  .«متأهلصمیمیت جنسی زنان 

بررسی رابطه رضایت جنسی و »(. 8399بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک ) شاه سیاه، مرضیه؛
 .233-239(، 13)اصول بهداشت روانی،  .«تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا

تعهد  بینی پیش»(. 8396، علی؛ خداکریمی، شهال و داداش زاده، مجید )االسالمی شیخ
 .«پذیری مسئولیترضایت جنسی، سالمت معنوی: نقش میانجی  بر اساسزناشویی 

 .28 - 38(، 8) 1دین و سالمت، 

هیجان مدار  درمانی زوجاثربخشی »(. 8396صیادی، معصومه؛ تازیک، سعید و مدنی، یاسر )

آموزش و سالمت جامعه،  .«بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور

1(3 ،)32 - 26. 

ضیاءالحق، مریم سادات؛ حسن آبادی، حسین؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و مدرس 

 .«هیجان مدار بر سازگاری زناشویی درمانی زوجتأثیر »(. 8398غروی، مرتضی )
 .66 - 19(، 29ه پژوهی، )فصلنامه خانواد

فراوانی نسبی اختالالت عملکرد »(. 8391طبقدهی، منیرالسادات و کاظمی، افتخارالسادات )
جنسی و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی 

 .812 -819(، 98) 22دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  .«شهرستان ساری

 درمانی گروهاثربخشی آموزش (. 8391ابوترابی، حمید و مبارکی، ناهید )طوسی، فاطمه؛ 
مبتنی بر بدکارکردی جنسی با رویکرد خانواده بر ارتقای عملکرد زناشویی زوجین. 

اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن  های آسیبعلوم تربیتی و روانشناسی، 

 توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

بررسی تأثیر »(. 8393صفاریان، محمدرضا ) خالقی دهنوی، فرزانه و ل؛عاشوری، جما
 6 زن و مطالعات خانواده، مجله .«زناشویی زنان فراشناخت درمانی بر میزان رضایت

(21 ،)61 - 13. 

بر احساس امنیت عمومی.  مؤثر شناختی روانبررسی عوامل (. 8391عباسی، قدرت اهلل )
 مهوری اسالمی ایران.طرح پژوهشی، نیروی انتظامی ج
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هیجان  درمانی زوجستیر با  درمانی خانوادهمقایسه اثربخشی  (.8392)عبدالهی راد، الهام 

 نامه پایان .ها زوجزناشویی  های تعارضارتباطی و کاهش  های مهارتمحور بر 

 کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی. دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

و کشف الگوی فرایند  پردازی نظریه»(. 8393، حسین )علیخانی، مصطفی و اسکندری

 های پژوهش .«منجر به اختالفات زناشویی زای آسیبمقابله با اختالالت جنسی 

 .8 - 82(، 8) 1علوم شناختی رفتاری، 

زناشویی  های تعارضمدیریت »(. 8391فاتحی زاده، مریم؛ اصفهانی، نجمه و پرچم، اعظم )
شورای فرهنگی اجتماعی  .«با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسالم

 .69 - 91(، 91)89نان و خانواده، ز

مبتنی بر فراهیجان  درمانی زوجمقایسه اثربخشی »(. 8399فتوحی، سکینه و میکائیلی، نیلوفر )
فرهنگ  .«روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض درمانی زوجبا 

 .99 -818(. 31)9 درمانی روانمشاوره و 

 (.861) 3سالمت، «. ت جنسیطالق و مشکال»(. 8399فروتن، کاظم )

و آرامش روان. مشکالت مشاوره و روان درمانگری با نگرش  جوان. (8399فقیهی، علی )
 .216پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ص  .اسالمی

تلفیقی  درمانی زوجهیجان مدار و  درمانی زوجبررسی و مقایسه (. 8399فالح زاده، هاجر )
رساله دکتری، روانشناسی، . ها زوجدر حل صدمه دلبستگی و اضطراب صمیمیت 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

 شناختی روانمقایسه ابعاد »(. 8398کاظمی، حمید؛ قربانی، مریم و بحرینی، مجید )
مجله دانشگاه  .«مشکالت جنسی در بیماران وابسته به مواد مخدر با گروه شاهد

 .8-81(، 8)86، علوم پزشکی شهرکرد

هم سنجی اثربخشی مداخله »(. 8396کریمی، بهزاد؛ خلعتبری، جواد و استوار، ژاله )

 آالیشی بیزوجین و رضایت زناشویی و  رمقی بیشناختی رفتاری با معنادرمانی بر 
 .98-812(،2)3خانواده، سازی غنیروانی، مشاوره و  شناسی آسیب .«زوجین

 هران: دارالکتب االسالمیه.الکافی ت (.8119کلینی، محمد )
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با رویکرد ستیر بر بهبود عملکرد خانواده  درمانی زوجاثربخشی ». (8391)گودرزی، محمود 

 .812-819،(19) 82مشاوره،  های پژوهش .«و کاهش دلزدگی زوجین

اثربخشی »(. 8399گودرزی، محمود؛ فاطمی اصل، شهریار و کریمی ثانی، پرویز )
از روابط فرازناشویی  دیده آسیبهیجان مدار بر احساس تنهایی زنان  درمانی زوج

 .19-19(،2) 21دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،  .«در شهرستان سلماس

اثربخشی مشاوره »(. 8396گودرزی، محمود؛ نوابی نژاد، شکوه و فرشاد، محسن زاده )

 2قات زنان، تحقی .«ناکارآمد های زوجگروهی با رویکرد ارتباطی ستیر بر عملکرد 

(8 ،)91-19. 

 .دار احیاء التراث العربیه بیروت: .بحاراالنوار (.8113مجلسی، محمدباقر )

ارائه مدل تلفیقی رویکرد »(. 8391مدنی، یاسر؛ گلپایگانی، فاطمه و لواسانی، مسعود )
 های پژوهش .«هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان

 (.62)86مشاوره، 

تمایزیافتگی  رابطه عملکرد خانواده،» (.8392و علیخانی، مصطفی ) ، خدامرادمؤمنی

شهر  متأهلاضطراب و افسردگی در زنان  با استرس، آوری تابخانواده و 
 .386 - 299(، 2) 3خانواده،  درمانی روانفصلنامه مشاوره و  .«کرمانشاه

آموزش  تأثیربررسی »(. 8398نیسی، عبدالکاظم؛ کرمعلیان، حسن و همایی، رضا )
-862(، 2)2علوم رفتاری،  .«گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر اضطراب ای مداخله

818. 

 رفتاردرمانیمقایسه اثربخشی »(. 8398یعقوبی، حسن؛ سهرابی، فرامرز و محمدزاده، علی )
مطالعات روانشناسی بالینی،  .«بر کاهش اضطرابمعنوی  درمانی روانشناختی و 

2(9) ،869-818. 

 های آموزشبررسی تأثیر »(. 8392یوسف زاده، صدیقه؛ نامنی، فاطمه و گلمکانی، ناهید )

زنان مامائی و  .«دینی بر سازگاری زناشویی زنان متأهل های آموزهجنسی مبتنی بر 

 .81-89(، 86نازایی ایران، )
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