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چکیده
هژژم سژژنجی اوربخشژژی دو رویکژژرد زو  درمژژانی مبتنژژی بژژر ، هژژدف از پژژژوه  حاضژژر هههد :

روش پژژوه  حاضژر  روش:بژود.  هژا زو پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر صمیمیت جنسی 
گژژواه بژژود. تعژژداد  -از نژژو  پژژی  آزمژژون آزمایشژژی شبه گژژروه  زو  ب ژژورت  40پژژس آزمژژون بژژا 

 1320بژه مراکژم مشژاوره شژهر کرمانشژاه در سژان کننژده  مراجعههای  داوطلبانه از میان  زو 
گژژژروه  ، زوجژژژی مبتنژژژی بژژژر پژژژذیرش و تعهژژژد 10در ایژژژن پژژژژوه  شژژژرکت کردنژژژد و در سژژژه 

یکی از ای  دکیقه 27جلسه  4ن شدند. در به صورت تصادفی جایگزی، ایماگوتراپی و کنترن
گژژروه دیگژژر در هژژای  گروه آزمژژای  در معژژر  آمژژوزش گروهژژی زو  درمژژانی مبتنژژی بژژر اکژژت و 

پرسشنامه صمیمیت جنسی   ها بوسیله معر  آموزش گروهی ایماگوتراپی کرار گرفتند. داده
نس نشژژان داد)در نتژای  تحلیژژل کوواریژا ها: یافتههبرگرفتژه از مقیژاس اینژژریع جمژع آوری شژژد.

هژژژای  سژژژ ح معنژژژی داری پژژژن  درصژژژد( زو  درمژژژانی مبتنژژژی بژژژر پژژژذیرش و تعهژژژد و تکنیک
ور بژژود و از میژژان ایژژن دو زو  درمژژانی ؤمژژ هژژا زو ایمژژاگوتراپی در بهبژژود صژژمیمیت جنسژژی 

زو  هژژای  بکژژارگیری تکنیک، نشژژان دادها  بژژود. ایژژن یافتژژهمژژؤورتر  مبتنژژی بژژر پژژذیرش و تعهژژد
پذیرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی و کژاه   باعث، پذیرش و تعهد درمانی مبتنی بر
 گردد.  می اعمان کنترن ناموور

ک واژه ، مبتنژژژی بژژژر پژژژذیرش و تعهژژژددرمژژژان ، زو  درمژژژانی، صژژژمیمیت جنسژژژی :یدیهههلههههای 
ایماگوتراپی

کرمانشاه، دکتری  تخصصی مشاوره  .1  .ایران، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
کرمانشرراه، ی و مشراورهشناسرر روانگرروه اسررتادیار ، دکتررری تخصصری مشراوره، مسرئول( سرندهی)نو  .2 ، دانشرگاه آزاد اسررالمی، واحرد 
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 .ایران، کرمانشاه، اسالمی آزاد دانشگاه، کرمانشاه واحد، مشاوره و یشناس روان گروه استادیار، مشاوره ی تخصصیدکتر  .3
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 مقدمه
امررروزه بررا پیشرررفت تکنولرروژی مسررمله روابرر  جنسرری جایگرراهی مهرر  یافترره امررا تقریبررا  در 

کمتررر برره ایررن مسررمله پرداخترره شررده اسررت. رابطرره جنسرری نرره تنهررا در رده هررا  مررام فرهنگت
گرسررنگی و تشررنگی و نیرراز برره هرروا و خررواب بلکرره در هررای   نیاز یرر  انسرران هماننررد  فیسیولوژ

گرفترههای   حیطه نیاز کمرال در نظرر  شرود. از  مری معنوی و عرفانی هم ون نیراز بره زیبرایی و 
ظررر میررزان اهمیررت در ردیررف مسررایل درجرره یرر  زنرردگی ازن مسررایل جنسرری، سرروی دیگررر

کارکرد اولیره رابطره جنسری زناشرویی3123، زناشویی ترار دارد)محمدی احسراس لرذت ، (. 
که صیمیمیت را افزایش کراهش ، سرازد مری آن را عمیق تر، دهد می مشترک است  در حکر  

اصررل پیونررد در ، کنررد مرری دهنررده ی تررنش در برخررورد بررا  فشررارهای زنرردگی و ازدواج عمررل
 آورد و بررررره ارتبررررراب زوجررررری برررررا یکررررردیگر شرررررور و شررررروق مررررری زناشرررررویی خاصررررری را پدیرررررد

در هر  تنیررده روابرر  نزدیرر  های  (. عشررق و رابطره جنسرری جنبرره3112، بخشد)خمسرره مری
کدام که هر  مثبرت یرا منفری تحرت ترمییر تررار دهرد. های  تواند دیگری را بره شریوه می هستند 

کره بایرد در چرارچوب ، رابطه زناشویی یکی از نیازهای اساسی انسان در نیاز جنسی اسرت 
برا ، هرچند هدف اساسی تشکیل خانواده برآوردن نیاز جنسی نیسرت، خانواده ارضاء شود

کرمررری کارکردهرررای مهررر  آن اسرررت )شررراه  گررروهری، داورنیرررا، ایرررن حرررال یکررری از  کرررار و  ، زهرا
ا وجررررود روابرررر  یکرررری از عوامررررل تمییرگررررذار در رضررررایت جنسرررری ر، (2635)1(. سرررراچنز3121

صررمیمیت برره عنرروان توانررایی ارتبرراب بررا دیگررران بررا حفررظ فردیررت  کنررد. مرری صررمیمی بیرران
که فررد بره درجره شود. این می تعریف کی از آن است  ای  گونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حا

کنرد. روابر  برین زن و  از رشد دست یافته باشد ترا بتوانرد برا دیگرران رابطره صرمیمانه برر تررار 
عنوان بخشی از رواب  خانوادگی از اهمیرت بره سرزایی برخروردار اسرت. ایرن روابر   شوهر به

کلیرره ایررن زمینرره، عرراطفیهای  دارای جنبرره گرراهی و اطررالع ها  روانرری و جنسرری برروده و در  آ
برخرروردار ای  از نقررش خررود در ایجرراد یرر  رابطرره صررحیح و یمررربخش از اهمیررت ویررژههررا  زوج

                          
1. Sanchez, F. M. 
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کره میرزان صرمیمیت 3121، و احدی کیامنش، مظاهری، جالل شکوهی) است (.  فرردی 
کنررد و  مرری برراگتری را تجربرره کنررد تررادر اسررت خررود را برره شرریوه مطلرروب تررری در روابرر  عرضرره 

گراروزیهای   نیاز کنرد. با صرمیمیت ، خود را به شکل مؤیر تری به شری  و همسر خرود ابرراز 
، معنروی، یجسرمان، جنسری، عقالنری، یشرناخت ، روانبعد صمیمیت هیجرانی 2را شامل 

(. شرردت صررمیمیت و 3123، داند)سررلیمی و فرراتحی زاده مرری تفریحرری و زمررانی، اجتمرراعی
کره اشراره شرد یکری از اتسرام  2ابعاد  گانه آن از فردی به فررد دیگرر متفراوت اسرت. همرانطور 

صمیمیت جنسی است و صمیمیت جنسی عبارت است از نیاز به در میران ، صمیمیت
آمیرز  جنسری و ، بررانگیختن، نیراز بره تمراس بردنی، یکردیگر عاشقانه باهای  نهادن تجربه

کرره منجررر برره رضررایت جنسرری گررر همسررران  (.3122، زراعترریو )برردیهی  شررود مرری روابطرری  ا
مختلفشرران در آمیرررز  هررای  خررود در تقاضرراهای جنسررری و تمایلهرررای  نسرربت برره تفاوت

گرراهی داشررته باشررند شررود آن را  تواننررد تبررل از آنکرره ارتباطشرران دچررار مشررکل مرری جنسرری آ
گررراهی در همسرررران نسررربت بررره صرررمیمیت  گرررر چنرررین آ کننررردم بررررعکس ا بررسررری و اصرررالک 
کرررد  یررادی در زنرردگی زناشررویی آنهررا بروزخواهررد  جنسرری وجررود نداشررته باشرردم مشررکالت ز

توانرد برر تعهرد  مری (. هم نرین صرمیمیت جنسری3123، سرودانی، شفیع آبادی، )حسینی
ت بررین همسررران اولررین ترردم در جهررت ایجرراد زناشررویی تمییرگررذار باشررد. افررزایش صررمیمی

 (.  3125، سودانی و شیرالی نیا، احمدی، ازدواجی مطلوب ست )خجسته مهر
را یرررداردم زای  ژهیررراز بررره توجررره ویررره نکرررده اسرررت یررر یپ یموضررروع یت جنسررریمیصرررم

گرذارد. مشراوران در طرول  یایرر مر ها زوجگر رواب  یدهای  نه بر جنبهین زمیدر ا یتمندیرضا
ک سال گردها  ت و در ین حساسریشرتریب یت جنسریمیه صمکده اند یار با مراجعان متوجه 

آورد. بنرابراین بنیران خرانواده برر  یبره وجرود مرهرا  زو ج یالت را برراکن مشریشترین حال بیع
کنرررار هررر  زنررردگی آرام و  مررری اسررراس پیمررران زناشرررویی میررران زن و شررروهر شرررکل گیررررد ترررا در 

کره زوجولی ، سعادتمندی را تجربه نمایند گویای آن هستند  در هرا  متمسفانه شواهد فراوانی 
جامعرره امررروزی برررای برتررراری و حفررظ روابرر  دوسررتانه و صررمیمیت جنسرری برره مشررکالت 
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گرر  گیرری دچارنرد.  ا و  یجنسر یخرود در تقاضراهاهرای  نسربت بره تفاوت هرا زوجشدید و فرا
گرراه یز  جنسرریررالت مختلررف شرران در آمیتمررا ه کررتبررل از آن  تواننررد یداشررته باشررند مرر یآ

گرررردد آن را مرررورد درمررران تررررار دهنرررد. بررررعکارتبررراب شررران دچرررار مشررر گرررر کل  بررره  هرررا زوجس ا
گاه نباشند با یت جنسیمیصم گاروزیکمشر یزیرد شاهد برون ریخود آ ، 1الت باشرند.)با
کرره  مرری نشررانهررا  (. پژوهش2663  یروابرر  جنسرر، مانه و شررادی  صررمیدر محرر هررا زوجدهنررد 
رابطرری  یمانررد. برررا یمرر یزمرران بررات ین روابرر  در طرریررت ایدارنررد و جررذاب یت بخررش تررریرضرا
و  یسرررزندگ، تیمیو فقرردان صررم یتیار مهرر  اسررت. نارضررایبسرر یرابطرری جنسرر، مانهیصررم

(.  2661، 2گرررذارد. )اولسرررون یت ازدواج ایرررر مررریرررفکیبررررد و برررر  ین مررریازدواج را از بررر یشررراداب
، هرا زوجن یت حاصل از آن در بیاش سطح لذت و رضیو افزا یجنس یابیامکت و یمیصم

گس یریدر جلوگ یعامل اصل آنران  یجنس یالت در رفتارهایتما یدگیو عنان بر یختگیاز 
، 3و خرررارج از خرررانواده اسرررت.)وایت ییرزناشرررویدر روابررر  غ یجنسررر یارضرررا یو جسرررتجو

کره بره ترازگی از والرد شردن آنهراهرای  (. نتایج پژوهشی برر روی  زوج3226 گذشرت  مری ایرانری 
گرزار  که مردان سطوک میل جنسی باگتری را نسبت به زنران  کننرد و ارتبراب  مری نشان داد 

مثبرررت و معنررری داری برررین فعالیرررت جنسررری و رضرررایت زناشرررویی در هرررر دو جرررنس یافرررت 
گودرزی دهرد بردکارکردی جنسری ممکرن  مری (. هم نین مطالعات نشران2633، شد)نژاد و 

، مروون، کیفیت زندگی پایین باشرد)جانلر ارتباطات ضعیف و، است ناشی از افزایش سن
کره ، (3123(. نترایج پرژوهش نائینیران)3221، 4هیزی و براسرکویتز، استون، برانان نشران داد 

کرمی و  رابطررره صرررمیمیت و رضرررایت جنسررری همبسرررتگی متوسررر  و معنررری دار دارد. شرررا
که آموز  جنسی می بیان، (3121همکاران)  قراصمیمیت جنسی زنان متمهل را ارت، کنند 

کره  مری ( بیران3111دهد. در مورد رابطه ی تعهد و رضایت جنسری نیرز شراه سریاه) می کنرد 
این دو متییر نیز رابطه ی معنی داری با یکدیگر دارند و هم نین هرچه طول مردت ازدواج 
                          
1. Bagarozzi, D. 
2. Olson, D.H. 
3. White, L. 
4. Jonler, M., Moon, T., Brannan, W., Stone, N.N., Heisey, D., Bruskewitz, R.C. 
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 کمتر و تحصیالت افراد بیشتر باشد رضایت جنسی بیشتر است. 
سرنگین و جبرران نشردنی های  ه هسینرهو افرزایش طرالق دربرگیرنردهرا  مشکالت خانواده 

اجتماعی است و این بار مسئولیت مشاوران و روان شناسان و برنامه ریزان اجتمراعی را دو 
 ،کارآمردای  درمرانی و مداخلرههرای  کندم به همین دلیل بایرد برا اسرتفاده از رو  می چندان

کررراظمی و ، دانیسرررو، و متنررروع هرچررره سرررریعتر برررا ایرررن مسرررئله مقابلررره نمرررود)عرب زادهمرررؤیر 
متعررددی مطرررک هررای  (. در حرروزه درمرران اخررتالگت جنسرری همررواره درمان3122، شررهبازی

کرره کرررد. برره علررت  مرری برروده اسررت  ترروان برره دارودرمررانی برره عنرروان ترردیمی ترررین درمرران اشرراره 
زنرران تمررایلی برره مصرررف ، وجررود عرروار  جررانبی داروهررای شرریمیایی ماننررد چرراتی مفرررب

هررای  نسررل سرروم درمان، (.  امررروزه2660، 1رخشررنده و حسررینی)داروهررای شرریمیایی ندارنررد
کلری مردل مری شناختی رفتراری را مبتنری برر پرذیر  و تعهرد دسرته های  تروان تحرت عنروان 

کرد.این درمان باشرد  ، مریهرا زوجدر زمینه ی حل مشکالت مؤیر  های یکی از درمان، بندی 
هرا    و فاصرله ی عراطفی در زوجتعرار، آشرفتگی، 2. از نظر درمان مبتنی بر پذیر  و تعهد

کنترل محکرر  و برری فایررده ی هریرر  از آنهررا و راهبردهررای اجتنرراب هررای  ناشرری از ترکیررب 
یابانرره منفرری و عمررل بررر  گرررفتن افکررار ارز تجربرری در رابطرره زن و شرروهر اسررت و واتعرری در نظررر 

فینگولرررد و ، ایفررررت، کند)پترسرررون مررری را حفرررظهرررا  چرخررره روابررر  منفررری زوجهرررا  طبرررق آن
های  بررا در نظرگرررفتن سررنت  (ACT)(. درمرران مبتنرری بررر پررذیر  و تعهررد2662، 3ویدسرروندی

کیررد بررر عملکرررد رفترراری مراجررع نرره علررت یررابی و انعطرراف پررذیری روان ، ترردیمی بررالینی تم
که چرا ه  جوشری شرناختی و اجتنراب تجربری مارر اسرت)هیز می شناختی نشان ، 4دهد 

که افکرار و احساسراتش را بپرذیرد  می راجع(. درمان از طریق پذیر  و تعهد به م2630 آموزد 
کنرد و اتردام متعهدانره انجرام دهرد. شرش فراینرد ای  ترازههای  و راه بررای زنردگیش انتخراب 

اصررلی در تالررب یرر  فرآینررد زیربنررایی )انعطرراف پررذیری روان شررناختی( برره عنرروان اجررزای 
                          
1. Rakhshandah H, Hosseini M. 
2. Acceptance and Commitment Therapy  
3. Peterson, B.D., Eifert, G.H., Feingold, T., Davidson, S. 
4. Hayes, S. C. 
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کره عبرارت انرد از: پرذیر ACTاصلی فرایند تیییر) خرود بره ، گسرلش، ( معرفی شده اسرت 
کراهش ها  ارز ، ارتباب با زمان حال، عنوان زمینه و عمل متعهدانره. ایرن درمران بره دنبرال 

که ناشی از اجتناب تجربری هرر یر  از آن هاسرت )امران ها  غیرضروری زوجهای  رنج است 
یان فر، الهی  (.3121، خجسته مهر و ایمانی، حیدر

 فرد شناختی روان ارتباب تا شود می تال ها.  شناخت تیییر جای به  ACTدرمان  در 

شرناختی  روان پرذیری انعطراف ایجراد، اصرلی هردف و یابرد افزایش احساساتش و با افکار
ترر  متناسرب کره مختلرفهای  گسینره برین در عملری انتخراب توانرایی ایجراد یعنری اسرتم
صرورت هرا  احساسرات یرا خاطره، افکرار از اجتنراب جهرت فقر  عملری کره ایرن نره، باشرد

کمر  بره هرر یر  از ، ACT(. از نظرر2665، 1گیرد)فورمن و هربررت هردف اصرلی زوج درمرانی 
کره از فرآینرد عراطفی خرود چره برره هررای  شرناختی و واکنشهای  زن و شروهر اسرت بررای ایررن 

گراه شروند را در رابطره نگره داشرته هرا  کره آنهرایی  ارز ، تنهایی و چه در رابطره ی دو نفرره آ
کنند و به ع حتی در حاور افکار و احساسرات ها  مل متناسب با این ارز است را روشن 

هرای  از موتعیتهرا  زوجمعمروگ   (.3121، و امران الهری فرر ناخواسته متعهد شروند)حیدریان
از نظر اکت طررفین یر  رابطره پریشران  .کنند می طرد و یا تعار  اجتناب، مرتب  با آسیب

کنش کنترل وا هایی  در رفتار شرری  و عمرل بره شریوهعاطفی و شناختی های  با تال  برای 
گیررر مرری کرره وتررایع شررناختی و عرراطفی آشررنا در شررری  را ایجرراد  کنررد در تعررامالت ناخواسررته 

گیرری عراطفیهرایی   کنترلری بره رفتارهای  کنند. این تال  می کنراره  ارتباطرات پرر از ، مثرل: 
عرامالت رابطره تعار  و یا به منظور رهرایی از افکرار و احساسرات ناخواسرته ی حاصرل از ت

گیررری جسررمی از دیگررری منجررر کنرراره  (. از طرفرری 2662، شررود )پترسررون و همکرراران مرری برره 
دهرد و ایرن تیییرر برا  مری تیییر رواب  با تجربیات درونی را به مراجعران آمروز ، ACT رویکرد

گرراهی درونرری همررراه اسررت و موجررب پررذیر  روانرری فرررد در ، وسررعت بخشرریدن و وضرروک و آ
کنترررل نررامویرمررورد تجررارب  هنرری  کرراهش اعمررال  (. 3126، گردد)پررورفرج مرری و در نتیجرره 

                          
1. Forman, E.M., Herbert, J.D. 
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کررره رو   مررری مطالعرررات انجرررام شرررده نشررران درمررران مرررویری بررررای صرررمیمیت و  ACTدهرررد 
، ( و افررررزایش سررررازگاری2635، 1بیرشرررر  و ابررررو المعررررالی، تعارضررررات زناشررررویی)عرب نررررژاد

، (2662، همکراران روانری و برین فردی)پترسرون وهای  کاهش آشفتگی، ها زوجرضایتمندی 
رضایت جنسی و رضایت از زنردگی زنران)کالل توچران عتیرق و ، افزایش سازگاری زناشویی

، )سرررعادتمندهرررا  افرررزایش صرررمیمیت و بخشرررش و سرررالمت جنسررری زوج، (3121، سررررایی
کیررا و چراغعلرری، محمرردخانی، م شررهری3120، بسرراک نررژاد و امرران الهرری ، (3120، مررو نی 

ورزی جنسرررری درزنرررران مبررررتال برررره اخررررتالگت جنسرررری بهبررررود عملکرررررد جنسرررری و جررررر ت 
نیرز ، (2635باشرد. عررب نرژاد و همکراران) مری (  3121، سرجادیان و معتمردی، )طباطبایی

شرهر تهرران بررسری نمودنرد و هرای  در پژوهشی تاییر درمان مبتنی بر پذیر  و تعهد را در زوج
کراهش تعارضرات زناشرویی که این رویکرد درمانی باعح  کردند  و افرزایش صرمیمیت  بیان 

  .شده است ها زوج
کرره رو   مرری مطالعررات انجررام شررده نشرران درمرران مررویری برررای صررمیمیت و  ACTدهررد 
( و افررررزایش 2635، و همکرررراران بیرشرررر  و ابررررو المعررررالی، تعارضررررات زناشررررویی)عرب نررررژاد

روانرررری و بررررین فردی)پترسررررون و های  کرررراهش آشررررفتگی هررررا، زوجرضررررایتمندی ، سررررازگاری
نیرررز در پژوهشررری تررراییر درمررران ، (2635باشرررد. عررررب نرررژاد و همکررراران) مررری (2662، همکررراران

کرره ایررن هررای  مبتنرری بررر پررذیر  و تعهررد را در زوج کردنررد  شررهر تهررران بررسرری نمودنررد و بیرران 
کاهش تعارضات زناشویی و افزایش صرمیمیت  شرده اسرت.  هرا زوجرویکرد درمانی باعح 

تخصصری هرای  فعالیت، زناشرویی علی رغ  اهمیرت رابطره جنسری بررای رضرایت و روابر 
کره  کمی برای بررسی آن انجام شده است. این امر ممکن است به این علرت نباشرد  تقریبا 
رابطه جنسی در رواب  انجام شده غیرطبیعی و مشکل زا است بلکره بیشرتر افرراد بره عنروان 

از   (.  بنررابراین2662، 2کنند)اسررپرچر مرری موضرروعی خصوصرری و تررابو برره ارتبرراب جنسرری نگرراه

                          
1.  Arabnejad S, Birashk B , Abolmaali Alhosseini KH . 
2. Sprecher,s. 
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برر صرمیمیت جنسری حرایز اهمیرت اسرت و در  ACTاین نظر پرداختن به ایربخشری درمران 
کرمانشاهی کاربردی بومی شده را در پی داشته باشد. می جامعه زنان و مردان   تواند نتایج 

گوتراپی، از میرران دیگررر رویکردهررای زوج درمررانی )تصویرسررازی ارتبرراطی(  1نظریرره ی ایمررا
مرا یارتبراطی آنران بروده اسرت. اهرای  و ارتقای مهارتها  ود رواب  زوجدر بهبمؤیر  ی  رویکرد

کررره نظرای  وهیشررر (IRT)گررروتراپی علررروم ، تیاصرررلی شخصرررهای  هیررراز زوج درمرررانی اسرررت 
کرده است)اشلییولوژی و دانش معنوی را باه  تلفیسیف، رفتاری  یرسازی(. تصو2631، 2ق 
گراههرا  ج زو بره آن در هکر اسرت ینردیفرآ یارتباط هرا  بره آن هکرنیا مهر  ترر و ت اطالعرا و یآ

گراههای  جنبره مرورد در هکر شرود یمر داده آمروز  گراه روابطشران ناخودآ  شرهیر و شرده آ

 یسطح صورت به را آن نندک یسع هکنیا یجا به، دهند ترار یبررس مورد تعارضاتشان را
را صرمیمیت و امنیرت عراطفی بیشرتری ، نند. بنرابراین آنهرا نسربت بره یکردیگر رشردک حل

(. 3111، به نقرل از ویسری 2661، م لیپثروت3120، امینی و دیره، کنند)ابراهیمی می تجربه
کرره برره وسررای  ن مداخلررهین و تنهرراتریاصررلی تررر هررا، زوجگفتگرروی ، در ایررن رویکرررد له یاسررت 
باشرد. اولرین کننده  لیتوانرد تسره ، میند روانی آموزشی و برنامه درمانییق فرایدرمانگر از طر

کره در آن از طریرق فراینرد انعکاسری هرر دو ، مرنعکس سرازی  اسرت، گام گرو  دادن فعرالی 
گرام دوم می همسر مطمئن گفتگوی طرف مقابل را دتیق شنیده استم  که محتوای  ، شوند 

که بین دو شرکاف پرل ایجراد کرردن بره مهارت مری اعتباربخشی  نرده و یگوهرای  کنرد وتوجره 
گام سرومیتواند مف می ت از همسرین ارتباب حمایز درایشنونده ن  هرا زوجبره ، د واتع شود. در 

گرام تبلری ترکیرب شرده و یر  جریران ترازه می کم  کره براسراس سره  گفتگویی  که  ای  شود 
نقررل از موحرردی و ، 3222، بوجررود آورنررد )برگررر و هانررا، کرره تعررامالت در آن همسیسررتانه نیسررت

 (.2631، 3م هندریکس3120، میرزا حسینی
گون های  نرهیرا در زم یارتباط یرسازیتصو یایربخش یددمتعهای  نون پژوهشکتا گونرا

                          
1. Imago Relationship Therapy (IRT) 
2 . Ashley, A. A. 
3. Hendrix, H. 
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ت یرضررا، (3127، عیسرری نررژاد و علرری پررور، از جملرره برآشررفتگی و تعررار  زناشررویی)امانی
یگررررل، 3221، 1)پینتررررر ییزناشررررو ، نرررروابی نررررژاد، صررررمیمیت زوج ها)اعتمررررادی، (2660، 2و

بهبرررود الگوهرررای ارتبررراطی ، (2661، 3(م سرررازگاری دوترررایی)بیتون3111، احمررردی و فررررزاد
گررزار  داده3111، احمرردی و فرراتحی زاده، )احمرردیها زوج هررایی  از جملرره پژوهش انررد. ( 

گرفته پژوهش موحدی و همکاران) که نترایج نشران  می (3120که در این زمینه انجام  باشد 
گروهی ا که آموز   کاهش تعارضرات زناشرویداد  گو تراپی بر  کیی و افرزایما ت زنردگی یرفیش 

کلری ترای زنان صرالوری محمودآبرادی هرای  ر داشرته اسرت. هم نرین نترایج پژوهشیبه طور 
سررررررعدی پررررررور و ، اعتمررررررادی، صرررررردرجهانی، (3112اعتمررررررادی و همکرررررراران)، (3121)

کررره زوج درمرررانی تصرررو3111( و احمررردی و همکررراران)3112آریرررن) کی از آن برررود  ری ی( حرررا
ش یاسرررت و افرررزاهرررا  وجت و سرررالمت روانررری زیمیش صرررمیارتبررراطی رو  مرررویری بررررای افرررزا

گوتراپی و سررالمت روان وجررود دارد. بیررات)ین ایمعنرراداری برر ( در پژوهشرری برره ایررن 3110مررا
گوتراپی برررر سرررب  کررره ترررمییر ایمرررا کارانررره و رومانتیررر های  نتیجررره رسرررید  ، عشرررق ورزی فدا

های  و دلزدگررری زناشرررویی معنرررادار بررروده ولررری برررر سررررب  هرررا زوجورزی  عشرررقهرررای  نگر 
گفتره شرد پژوهش، دوستانه، بازیگری گرایانره و شرهوانی معنرادار نبرود. بنابرآن ره  هرای  واتع 

گوتراپی را بررر صررمیمیت جنسرری را نشرران دادنررد امررا  کررت و ایمررا یررادی ایربخشرری رویکرررد ا ز
کند یافت نشد.    که ایر بخشی این دو رویکرد را برصمیمیت جنسی مقایسه   پژوهشی 

کشور و برا توجره بره اینکره از طرفی  با توجه به افزایش روزافسون آمار  تبرل  هرا زوجطالق در 
بیننرد   نمری افرزایش صرمیمیت جنسریهرای  از ورود به زندگی مشترک آموزشری جهرت رو 

در زمینرره  بهبررود  صررمیمیت برره ویررژه صررمیمیت مررؤیر  شناسررایی و بکررارگیری مررداخالت
ربخشری رسرد. بره عبرارت دیگرر پرژوهش دربراره ای مری ی  نیاز ضروری به نظرر ها زوججنسی 

کرردن ارتبراب  می رویکردهای زوج درمانی تواند راه حل مناسبی برای هرچره لرذت بخرش ترر 

                          
1. Pinter, G.D. 
2. Wiggle, J. B. 
3. Beeton,T. A. 
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بررا یکرردیگر واحیررای احساسررات مثبررت آنهررا نسرربت برره یکرردیگر ورابطرره شرران باشررد.  هررا زوج
کرت و زوج ، بنرابراین هردف از پرژوهش حاضرر مقایسره ایربخشری دو رویکررد زوج درمرانی برا ا

گ کرز مشراوره کننرده  مراجعه هرا زوجوتراپی برر صرمیمیت جنسری درمانی با رویکرد ایما بره مرا
 کرمانشاه بود.شهر 

 روش پژوهش

پس آزمرون برود. جامعره ی  -آزمونی  پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش ، پژوهش حاضر
کز مشاوکننده  مراجعههای  آماری این پژوهش را زوج کرمانشراه در سرال به مرا  3127ره شهر 

گیری به صورت داوطلبانه انجام شد. تشکیل دادند و نمو زوج در این پرژوهش  51تعداد نه 
گرررروه  کردنرررد و بصرررورت تصرررادفی در سررره  ، زوجررری مبتنررری برررر پرررذیر  و تعهرررد 31شررررکت 

کنترررل جررایگسین شرردند. گوتراپی و  ارهررای ورود برره پررژوهش یسررپس افررراد در مررورد مع ایمررا
ارهرای ورود عبرارت ید. معش آزمرون روی آنران اجررا شریتوس  پژوهشگر مصراحبه شرده و پر

عرردم اسررتفاده همزمرران از درمرران روان ، تی مررزمنیشخصرر -بررود از: نداشررتن اخررتالل روانرری
الت یدارا بررودن حررداتل دو سررال سررابقه زنرردگی مشررترک و تحصرر، پزشررکی و روان درمررانی

گروهری  زوجپل  . سرپس هشرت یرحداتل د  26برار در هفتره بره مردت  هرا یر جلسره آمروز  
گوتراپی دتیقرره اجرررا شررد.  کرره تعدادجلسررات ایمررا جلسرره بررود ولرری برره 32)گزم برره  کررر اسررت 

بررای شررکت در جلسرات طروگنی و احتمرال ریرز  اعارا برر هرا  علت مشکالت برخری زوج
گوتراپی تعرداد جلسات)ضرمن وفراداری  اساس نظر و مشورت با اساتید و متخصصان ایمرا

پرررس از اتمرررام هررا  آزمودنی جلسرره تلفیرررق شرررد(. 1برره مراحرررل و مفرراهی  بنیرررادی درمررران(در 
ل یرربررا اسررتفاده از رو  تحلهررا  جلسررات مجررددا برره پرسشررنامه پررژوهش پاسررخ دادنررد. داده

یانس در نرم افزار گرفت.یه و تحلیمورد تجس  21نسخه  SPSSکووار  ل ترار 
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 پرسشنامه صمیمیت جنسی
که صمیمیت جنسی را کارگرفتره شرده  1سنجد از مقیاس اینرریو می خرده مقیاسی   بره 

نررام دارد. در مقیرراس اینررریو ایررن خرررده مقیرراس برررای « جنسرری  یرابطرره »و خرررده مقیرراس 
احری شرده اسرت و داراهای  سنجش احساسات و نگرانی  یفرد پیرامرون رابطره برا همسرر طر 

راحترری در بحررح دربرراره ، ایررن خرررده مقیرراس راحترری در بیرران عواطررف، باشررد مرری سررؤال 36
عمرررل جنسررری و تصرررمی  در مرررورد ، جنسررری ینگرررر  نسررربت بررره رفتارهررا، مسررائل جنسررری

در پرژوهش خرود از ایرن خررده  (2666) 2کند. روسن می از ب ه دار شدن را منعکس یجلوگیر
کرررد. روایرری محترروا توسرر  هشررت نفررر از سررنجش صررمیمت جنسرری اسررتفاده  یمقیرراس برررا

همسررانی درونرری ایررن  یمتخصصررین و صرراحب نظررران بررسرری و تمییررد شررد.  ضررریب آلفررا
شرده اسرت . در بررآورد )شد( 6/  22برازآزمون -و ضرریب پایرایی آزمرون 6/  51س خرده مقیا

 12/6، و ضرریب پایرایی 11/6پژوهش حاضر ضرریب آلفرای همسرانی درونری ایرن مقیراس 
 به دست آمد.

 روش اجرا

گروهرری مبتنرری بررر ، ش آزمررونیپررس از انتخرراب نمونرره و اجرررای پرر هشررت جلسرره آمرروز  
گوتراپی پذیر  و تعهد وهشرت جلسره آمروز   26  برار در هفتره بره مردت ، یرگروهری  ایمرا

گروه کنترل مداخلههای  دتیقه  بر روی  گروه  یافرت نکررد. ای  آزمایش اجرا شد و  بره منظرور در
گروهری برا  گرواه در دوجلسره مشراوره  گرروه  رعایت مالحظات اخالتی بعد از اتمام دوره افرراد 

 موضوع پربارسازی رواب  زناشویی شرکت داده شدند.
 پس از اتمام جلسات دوباره به ابزار پژوهش پاسخ دادند.ها  آزمودنی

گروهی مبتنی بر پذیر  و تعهد به شرک جدول زیر بود:  جلسات آموز  

                          
1. Enrich 
2. Rozen 
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 ACT(Acceptance and Commitment Therapy). خالصه محتوای  جلسات آموزشی 1 جدول
 تکلیف روش درمان هدف()محتوا  جلسه

آشنایی و ارتباب  اول
 اعاا

گروه  - اهداف و انتظارت، شفاف سازی توانین 

فرمول سازی  دوم
 مشکل

، و مشرررراور هررررا زوجتعریررررف مشررررکل از دیرررردگاه 
یابی تال   بی ایرای  رابطههای  ارز

کررررررررردن رو  هررررررررای  مشررررررررخچ 
کارآمرررد حرررل مشرررکل اسرررتعاره ، نا

 چاله و بیل ه
انتخاب رابطه یا  سوم

تطع رابطه)تعهد به 
 کار روی رابطه(

کردن انتخاب رابطره برا  تمایل و اشتیاق(، سال )انگیزه انتخاب رابطه مشخچ 
تمررررررین هرررررردو آسررررریب ، همسرررررر
گلزار، میبینید  استعاره 

کرارکرد  هرن و نحروه رهرایی از افکرار  3ها زوجمشکل  چهارم اشنایی برا 
تاررعیف انتظررارات )نرره حررذف ، مخرررب  هررن

مررؤیر  آمرروز  رو  حررل تعررار  و ارتبرراب، آنهررا(
 ACTبه رو  

تارررررررررررعیف  ترررررررررررال  جهرررررررررررت
 ، انتظارات

و هررا  تشررخیچ تفرراوت بررین ارز 
ترال  در جهرت یکری ، انتظارات

تمررررررین مرررررن ، شررررردن برررررا همسرررررر
خرررررواه  همسررررررم را  مررررری چگونررررره

کررررن ؟ اسررررتعاره مسررررابقه  کنترررررل 
 طناب کشی با هیوگ

مشررررررررترک و اترررررررردام هررررررررای  شناسررررررررایی ارز  2ها زوجمشکل  پنج 
 هرررررا، زوجشناسرررررایی نقررررراب تررررروت ، متعهدانررررره
برای  ACTشش ضلعی های  مهارتتسل  بر 

 حرکت در جهت ارز  ها

 تمرین دهمین سالگرد ازدواج
و هرررررررررا  تمررررررررررین شرررررررررکاف ارز 

 استعاره تشییع جنازه

آشنایی و  شش 
تشخیچ موانع و 

DRAIN  های
 رابطه

، معرفرری و تشررخیچ موانررع رابطرره:  تطررع ارتبرراب
های  ارز ، درون  هن شما، اجتناب، واکنش

گرفته شده  نادیده 

شناسررایی و یادداشررت برررداری از 
DRAIN هررای رابطرره برره مرردت

اسررررتعاره مسررررافران ، یرررر  هفترررره
ترررال  در جهرررت یکررری ، اتوبررروس

 شدن با همسر 
آشنایی با مه روان  هفت 

 شناختی
بایرررررردها و ، کررررررا ای  مرررررره:های  معرفرررررری گیرررررره

گررر...، نبایرردها گذشررته و ، فقرر  ا کررردن در  گیررر 
 آینده و...

کرنش تمرین وتفره و مردتی بعرد  وا
تمرررررین )وتترررری بررررا ، نشرررران دادن

شرروید چرره  مرری افکارترران امیخترره
 افتد؟( می اتفاتی
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 تکلیف روش درمان هدف()محتوا  جلسه
کردن  هشت  عملی 

 آموخته ها
و عمررررل عشررررق برطبررررق مررررؤیر  انتخرررراب اترررردام

علرری رغرر  وجررود افکررار و احساسررات هررا  ارز 
 ناخوشایند. 

و هررررررررا  تمرررررررررین پررررررررذیر  واکنش
زنررررررردگی در زمررررررران حرررررررال) هن 

گاهی(  ، آ
گیررررری تمرررررین انتخرررراب جهررررت 

 ، ارز  مدار و عمل بر طبق آن
برپررررررررررایی مراسرررررررررر  بخشررررررررررش و 

 سوگندنامه
 

گوتراپی  به شرک جدول زیر بود:  جلسات درمانی ایما

گوتراپى)2 جدول  (Imago Relationship Therapy. خالصه محتوای  جلسات آموزشی ایما
 تکلیف روش درمان هدف()محتوا  جلسه

آشنایی و ارتباب  اول
 اعاا

مشرخچ نمررودن تصررویر  هنرری از  کار و اهداف جلساتتوضیح رو  
کننده  ی  رابطره ی عشرقی ارضرا

 و ایده آل
گاهی  دوم افزایش خودآ

و شناخت همسر 
برای ایجاد و حفظ 

 پیوند عاطفی

کشررف سرراختار  کررودکی و  مرررور خرراطرات دوران 
گوی فرد بررسی تاریخ ه رواب  صرمیمانه ، ایما

 توضرریح مفهرروم میزکهنرره و، و سررب  دلبسررتگی
کرررنش فررررد بررره  جدیرررد و عملکرررردآن در نحررروه وا

کامی ها  نا

مثبرررررررت و هرررررررای  نوشرررررررتن ویژگی
منفرری والرردین و نررمییر آن بررر فرررد و 
، نیازهرررررررررررای برررررررررررراورده نشرررررررررررده

گوی  شناسررررررایی سرررررراختار ایمررررررا
 خویش

شناخت انتظارات  سوم
 و نیاز همسر

مقایسرره خصوصرریات همسرررر بررا تصررویر  هنررری 
گو(  خود)ایما

برررآورد نشررده همسررر و بررسرری نیازهررای عرراطفی 
توضررررررریح دربررررررراره عاشرررررررق شررررررردن از دیررررررردگاه 

 تصویرسازی ارتباطی

مثبرررررررت و هرررررررای  نوشرررررررتن ویژگی
 منفی همسر

بررسی تمییر متقابل تصرویر  هنری 
 همسرهای  خود با ویژگی

کارناتمام از دوران  چهارم
کودکی و یادگیری 

مکالمه ی 
گویی  ایما

عرررررررراطفی و نیازهررررررررای  هررررررررای  شررررررررناخت زخ 
 ، یکدیگر

، و روشررررن برررره یکرررردیگرمررررؤیر  هررررای سررررال پیامار
در  هرررا زوجاصرررالک الگررروی ارتبررراطی و باورهرررای 

 مورد صمیمیت

، تمرررین رو  مکالمررره ایمررراگویی
از هررررررررا  بررسرررررررری انتظررررررررارات زوج

همدیگر برای صمیمیت بیشرتر و 
 رفتارهای صمیمانه
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 تکلیف روش درمان هدف()محتوا  جلسه
های  بستن راه پنج 

 خروجی
فرار از های  )راه

 تعار (

 اطمینان از با ه  بودنایجاد تعهد مشترک و 
های  و سرررب  هرررا زوجهرررای  شناسرررایی تعار 
افررزایش سررطح صررمیمیت و ، حررل تعررار  آنرران

 ارضاء نیازها

کررردن راه خروجرری هرای  مشرخچ 
برنامرره ریررزی برررای ، خررود و همسررر

خروجرری و تمرررین هررای  بسررتن راه
 سازنده حل تعار های  رو 

تجدید خاطرات  شش 
عاشقانه و بهبود 

 رابطه

 نطقه امنایجاد م
 عاطفیهای  افزایش صمیمیت و التیام زخ 

مثبررررت تعامرررررل و افرررررزایش های  ایجرررراد چرخررررره
کررراهش رفتارهرررای  رفتارهرررای مثبرررت متقابرررل و 

 منفی

فعلرری خشررنود هررای  تعیررین رو 
کررررردن ، کررررردن همسررررر مشررررخچ 

، نیازهررا و آرزوهررای برررآورده نشررده
غیرمنتظررررررره و های  ارائرررررره هدیرررررره

 انجام فعالیتهای مفرک مشترک
ابراز خش  و  هفت 

 بخشودگی
بیرررران و تخلیرررره خشرررر  در یرررر  محرررری  امررررن و 

 سازنده
گذشررررته و التیررررام هررررای  کرررراهش و حررررل رنجش

 عاطفیهای  زخ 

تمرررررررین مکررررررح و مرررررردتی بعررررررد 
کرررررررنش نشررررررران دادن تمررررررررین ، وا

 گفتگوی سازنده به دور از خش 

جمع بندی و  هشت 
 گیری نتیجه

 گیری نتیجهجمعبندی و 
 یکپارچه سازی خود

هرررررررای  یکپارچررررررره سرررررررازی بخش
، ار شررردهکرررشرررتن انیمختلرررف خو

شرررررتن ین و خویدروغررررر، گمشرررررده
 تمرین تجس  عشقی، واتع

 ها یافته
گوتراپی بررر صرررمیمت  ACTدرمررانی مبتنررری بررر  برره منظرررور مقایسرره ایربخشررری زوج و ایمرررا

کرمانشراهکننده  مراجعهی ها زوججنسی  کرز مشراوره شرهر  یرانس تر  ، بره مرا کووار از تحلیرل 
یانس ت  متییریمتییره  کووار هرای پیش فر ، استفاده شد. تبل از انجام تحلیل اصلی 

مه  این آزمون آماری بررسی شد. خالصه نتایج توصیفی نمرات متییر صرمیمیت جنسری 
گروه گرزار  شرده  1اسرمیرنوف در جردول -کلمروگروفها به همراه نتایج آزمرون به تفکی  

کولمروگروف یرع نرمرال نمررهاسرمیرنوف نشر-است. نتایج آزمون  هرا در  ان از برترراری شررب توز
یرانس نمررات  متییرصمیمیت جنسی است. هم نین در بررسری پریش فرر  همگنری وار

گروه مورد مطالعه دسرت آمرده بسرگترر از بره F=671/6مقدار ، متییر صمیمت جنسی در سه 



 1477و بهار  1322 زمستان، 00-06شماره ، 47-12جلد ، پژوهشهای مشاوره ....................................................... 34

 

یانس، است 61/6  ها تمیید شد. لذا پیش فر  همگنی وار

گروه. خالصه نتایج شا3جدول  ، های درمان اکتخص توصیفی نمرات 
کنترل در پیش گروه  گوتراپى و   (n=42آزمون ) آزمون و پس ایما

 

 گروه متغیر
کلموگروه آزمون پس آزمون پیش  اسمیرنوف-آزمون 

M SD M SD داریمعنی آماره 

صرررررررمیمت 
 جنسی

 321/6 317/6 713/1 67/21 532/1 6/25 کنترل
 266/6 331/6 601/1 72/22 126/2 10/21 اکت

گوتراپی  266/6 357/6 311/1 51/27 611/1 10/25 ایما
 

گررروه و پیش Fمقرردار  5بررا توجرره برره جرردول  کرره در  می 555/6آزمررون  تعامررل متییررر  باشررد 
کرره فرضرریه صررفر مبنرری بررر  بنررابراین می، معنررادار نیسررت P<61/6سررطح  گرفررت  ترروان نتیجرره 

گروه مورد تبول و فرضیه مقابرل رد شرده و پریش فرر   همگن بودن شیب خ  رگرسیون دو 
 همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است.

. بررسی مفروضه همسانی شیب خط رگرسیون نمرات 4جدول 
 (n=42صمیمیت جنسی و رابطه خطی پیش آزمون )

 داریمعنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 051/6 555/6 521/6 2 226/6 آزمون گروه * پیش

 663/6 00/111 672/177 3 672/177 پیش آزمون

   331/3 10 611/56 خطا

 
کرره مقرردار  مشرراهده می 5هم نررین در جرردول  بدسررت آمررده برررای  F=00/111گررردد 

لرذا نتیجره اینکره پریش فرر  ، معنرادار اسرت P<61/6آزمون در سطح  منبع تیییرات پیش
 رعایت شده است.، همبستگی متییر همپرا  و مستقل بودن



 32.................................................................... ...درمانی مبتنی بر پذیرش و  مقایسه اوربخشی  آموزش گروهی زو 

 

کوواریانس تک متغیره مقایسه اثربخشی 5جدول  . خالصه نتایج تحلیل 
گوتراپى بر صمیمیت جنسی   (n=42) ها زوجدرمان اکت و ایما

 منابع تغییر
مجموع 
 مربعات

Ss 
df 

میانگین 
 مربعات
Ms 

F P 2η 
توان 
 آزمون

 6/3 01/6 663/6 51/13 627/11 2 611/76 گروه
     331/3 10 611/56 خطا

 
یانس تر  متییرره اجررا شرد. در ، هاپس از بررسی و تمیید پیش فر  کووار آزمون تحلیل 

گروه مشاهده می 1جدول  نشران  51/13برا مقردار   Fآمراره آزمرون ، شود برای منبع تیییرات 
کرررت و  جنسررریآزمرررون صرررمیمیت  دهنرررده تفررراوت برررین نمررررات پس گرررروه آزمرررایش )ا در دو 

کنترررل در سررطح  گررروه  گوتراپی( بررا  باشررد. حجرر  ایررر برررای منبررع  دار می معنرری P<63/6ایمررا
گروه برابر  که مقداری توی است و نشران مریبه 01/6تیییرات  دهرد متییرهرای دست آمده 

گوتراپی هستند بر صمیمیت جنسی  که همان درمان اکت و ایما  ترمییر تابرل هرا زوجمستقل 
 اند. ای داشتهمالحظه

گروه6جدول  های . نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مداخله 
کنترل بر صمیمیت جنسی ، آزمایش درمان اکت گوتراپى و   ها زوجایما

 2گروه  1گروه  متغیر
گروه  میانگین 

1 
گروه   2میانگین 

تفاوت 
 هامیانگین

 داریمعنی

صمیمیت 
 جنسی

گوتراپی اکت  663/6 771/3 133/27 626/22 ایما
 663/6 250/1 155/21 626/22 کنترل اکت

گوتراپی  661/6 501/3 155/21 133/27 کنترل ایما
 

کره در جرردول همران گررروه ، شرودمالحظره مری 0گونره  در نمرررات صرمیمیت جنسری برین 
گوتراپی تفررراوت معنررری کرررت و ایمرررا وجرررود دارد و میرررانگین نمررررات  p<63/6دار در سرررطح ا

گوتراپی است گروه ایما گروه اکت بیشتر از  به عبارت دیگر رویکررد زوج ، صمیمیت جنسی 
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گوتراپی تراییر بیشرتری را  درمانی مبتنی بر اکت نسبت به رویکرد زوج درمرانی مبتنری برر ایمرا
 داشته است. ها زوجبر روی صمیمیت جنسی 

 گیری نتیجهبحث و 
گروهی زوج درمرانی مبتنری برر پرذیر  پژوهش حاضر با ه دف مقایسه ایربخشی آموز  

گوتراپی بر صمیمیت جنسری زوج گرفرت.  نترایج نشران  هرای و تعهد و ایما متعرار  انجرام 
گوتراپی بررر صررمیمیت  کرره زوج درمررانی برره هررر دو رو   مبتنرری بررر پررذیر  و تعهررد و ایمررا داد 

کرررالل توچررران عتیرررق و های  ایرررن یافتررره برررا یافتررره .اسرررت مرررؤیر  متعرررار  هرررای جنسررری  زوج
شرهری ، (3121طباطبرایی و همکراران)، (3120سعادتمند و همکاران)، (3121همکاران)

، (3121صرررررالوری محمودآبرررررادی)، (3120موحررررردی و همکررررراران)، (3120و همکررررراران)
یگررررل)، (3221پینتررررر)، (3112صرررردرجهانی)، (3112اعتمررررادی) ( 2661( و بیتررررون)2660و
 ست.همخوان ا

که زوج درمانی مبتنی بر پذیر  و تعهد بر صمیمیت جنسی زوج  یهرا نتایج نشان داد 
، (3121کرررالل توچرران عتیرررق و همکررراران)های  اسررت. ایرررن یافتررره بررا یافترررهمرررؤیر  متعررار 

( 3120شهری و همکراران)، (3121طباطبایی و همکاران)، (3120سعادتمند و همکاران)
ن نتررررایج نشرررران داد زوج درمررررانی مبتنرررری بررررر ( هرررر  خرررروان اسررررت. هم نرررری3221و پینتررررر)

گوتراپی بررر صررمیمیت جنسرری  های  اسررت. ایررن نتررایج بررا یافتررههررای متعررار  مرؤیر  زوجایمرا
، (3112اعتمررررررادی)، (3121صررررررالوری محمودآبررررررادی)، (3120موحرررررردی و همکرررررراران)

( هررر  سرررو اسرررت. در راسرررتای پرررژوهش 2661( و بیترررون)2660ویگرررل)، (3112صررردرجهانی)
دهرد رو  مبتنری برر پرذیر  و تعهرد درمران مرویری بررای  مری نشرانها  ژوهشنتایج پ، حاضر

کررراهش تعارضرررات زناشرررویی و آشرررفتگی  روانررری و برررین فرررردیهای  افرررزایش صرررمیمیت و 
 (. 2662، م پترسون و همکاران2635، باشد)عرب نژاد و همکاران می

نسرری صررمیمیت ج مبتنرری بررر پررذیر  و تعهررد بررر ایربخشرری رویکررردبنررابراین در تبیررین 
کرره یکرری از عناصررر اصررلی ایررن رویکرررد مرری هررا زوج گفررت از آنجررا  کیررد بررر ارز ، ترروان  و هررا  تم
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کرره  مرری اعمررال و اهردافی را در زنرردگی انتخرراب هررا زوجعمرل ارزشررمند اسررت بنررابراین  کننررد 
لذت یا صرمیمیت ، توانند رواب  بین فردی ها می برایشان مه  و ارزشمند است. این ارز 

بره ، اصلی ایرن رویکررد  شناسرایی و شرفاف نمرودن موضروعات مهر جنسی باشند. هدف 
که بر اساس این ارز  گاهی درآوردن لحظاتی  کرردن رفتارهرایی  می اتفاقها  آ افتد و عملی 

کرره برررای فرررد گررزار  زوج مرری ارزشررمند اسررت امررا از آن اجتنرراب، اسررت   یهررا کنررد. بنررا بررر 
که بر، در این پژوهشکننده  مشارکت گرفتند  ه جرای ترال  بررای حفرظ احساسرات آنها یاد 

کشرررف ارز ، خوشرررایند و دوری ازاحساسرررات ناخوشرررایند فرررردی و هرررای  تمرکرررز خرررود را برررر 
کرد تا به عمیق ترین تمایالت تلبری خرود  کم   کنند . این فرایند به آنها  زناشویی معطوف 
یابنررد. رویکرررد مبتنرری بررر پررذیر   و پرری ببرنررد و اهمیررت رابطرره جنسرری را در زنرردگی خررود در

کرره افکررار و احساسررات خررود را واتعیررت در نظررر نگیرنررد مرری کمرر هررا  تعهررد برره زوج ، کنررد 
کنش شخصی خود در ایجاد پریشانی را در نظر بگیرند و تعهد و پیشررفت بره سرمت های  وا
یان فرو امان الهیزندگی را یاد بگیرند)های  ارز   (.   3121، حیدر

رواب  با تجربیات درونری را بره مراجعران  تیییر، مبتنی بر پذیر  و تعهد از طرفی رویکرد
گراهی درونری می آموز  همرراه اسرت و ، دهد و ایرن تیییرر برا وسرعت بخشریدن و وضروک و آ

کنتررل نرامویر کراهش اعمرال   موجب پرذیر  روانری فررد در مرورد تجرارب  هنری و در نتیجره 
کره هرگونرها  (. بنابراین زوج3126، گردد)پورفرج می ه اتردامی جهرت در این فراینرد آموختنرد 

بی ترمییر اسرت یرا حتری ایرر معکروس دارد ، کنترل یا اجتناب از این تجارب  هنی ناخواسته
کرامال پرذیرفت. ایرن  کوششری جهرت حرذف آنهرا  در نتیجه باید این تجرارب را بردون هریو 

کره  ماهیرت تجرارب درونری خرود را بفهمنرد و دوبراره بره مشراهده و  هرا زوجمسمله باعح شد 
کننررد . توضرریح حرراگت هی جررانی خررود بپردازنررد برردون اینکرره آنهررا را سرررکوب یررا تارراوت 

صمیمانه و تبادل احساسرات مثبرت را در میران های  بنابراین در واتع این مداخالت پاسخ
گردید. ها زوج که منجر به بهبود صمیمیت جنسی در میان همسران   افزایش داد 

گوتراپی بررر صررمیمیت جنسرری   هررا، زوجدر تبیررین ایربخشرری زوج درمررانی مبتنرری بررر ایمررا
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گفت در جر می ه همسرر کرآموزند یمرهرا  از زوج ی هر  یارتباط یرسازیان آموز  تصویتوان 
التیررام  یخررود صرردمه دیررده انررد  و برره دنبررال فرررد کیودکرراز دوران ، ز ماننررد خودشررانیررآنهررا ن

کرره هررر یرر  مرری خررود هسررتند. آنهررا متوجرره کیودکرردوران هررای  زخ  یدهنررده برررا ، شرروند 
کنرد و همرین  مری با خرود حمرل، تعارضات خانواده اصلی و به ویژه تعارضات والدینشان را

شرود  یکننرد. ایرن  بیرنش جدیرد باعرح مر می تعارضات را در زندگی زناشویی خویش تکرار
اننرد و بره تردریج در خرود توسر  همسرر خرویش را عمردی ند یازهرایه آنهرا بررآورده نشردن نک

در ایررن  یارتبرراطهررای  مهارت یریادگیررطررول جلسررات آمرروز  تصویرسررازی ارتبرراطی و بررا 
شرتر سروق داده شرده و مهر  ترر اینکره بره یبه سمت احتررام و عشرق بها  رواب  زوج، جلسات

کننرد مشرکالت شران را بره صرورت سرطحی  می زوج  هاکم  که سعی  کند تا به جای این 
کننررد یشررهآن را دت، حررل  تررر مررورد مداخلرره ترررار دهنررد بنررابراین آنهررا نسرربت برره ای  یررق تررر و ر

کننرررد. )ابراهیمررری و  مررری صرررمیمیت و امنیرررت عررراطفی بیشرررتری را تجربررره، یکررردیگر رشرررد
گذاشررتن خویشررتن خررویش بررا دیگررری3120، همکرراران بخررش جرردایی ، (. زیرررا برره اشررتراک 

که اصرلی تررین ، ناپذیر از صمیمیت است. هم نین کراهش صرمیمیت از آنجایی  علرت 
کرودکی  در هرر یر  از زوجهای  وجود زخ ها.  زناشویی میان زوج و هرا  التیام نیافته ی دوران 

کنرد ترا برا  مری کم ها  رویکرد تصویرسازی ارتباطی به زوج، تمییر آن بر رواب  فعلی آنهاست
گاه از روابر   و جداسازی آنهراها  برای التیام این زخ هایی  مهارت، درک فرایندهای ناخودآ

کنند. هرچه زوج گذشته ی خرود متمرایز وجردا ها  زناشویی پیدا  بتوانند خود را از تجربیات 
کرد)صردر ، صمیمیت، سازند رضایت و سازگاری بیشرتری را در روابطشران تجربره خواهنرد 

 (.3112، جهانی و همکاران
کره زوج درمرانی مبهای  هم نین نتایج حاصل از بررسی داده تنری برر پژوهش نشان داد 

گوتراپی بررر صررمیمیت جنسرری  پرذیر  و تعهررد  نسرربت برره زوج درمررانی برا تکنی  هررای ایمررا
کرررد  در ماهیررت  مرری اسررت. در تبیررین ایررن یافتررهیرتر برروده ؤمرر هررا زوج ترروان اینگونرره اسررتنباب 

باعح بره وجرود آمردن  فراینرد آسریب ، اجتناب از تجارب، رویکرد مبتنی بر پذیر  و تعهد



 43 ................................................................... ...درمانی مبتنی بر پذیرش و  مقایسه اوربخشی  آموزش گروهی زو 

 

کره در مری زایی گسرتر  تعارضرات زناشرویی و خرانوادگی شررکت شرود  نمایرد.  مری ایجراد و 
کرردن  می را هدف درمانی خود ترارها  این رویکرد اجتناب، بنابراین دهد تا به منظور تجربره 

یابی کنترل یا تیییر دادن ارز ی  بازگشرایی اساسری ، جنسیهای  منفی پاسخهای  به جای 
گوتراپ کیررد بررر روی زخ ، یبرره وجررود آورد. امررا در رویکرررد ایمررا کررودکی و تعارضررات هررای  تم

در نیازهررای ، را برره جررای اجتنرراب از آنهررا هررا زوجخررانواده اصررلی اسررت و منشررم تعارضررات 
کودکی جستجو کنرد و هماننرد رویکررد مبتنری برر پرذیر  و تعهرد برر  مری برآورده نشده دوران 

عنروان ارز   روبه رو شدن با مشکالت جنسی در زمان حال و تجربه صمیمیت جنسی بره
کیرد کره  یکری  از  نمری مه  زندگی مشترک  به طور متعهدانه در زمان حرال تم کنرد. در حرالی 

پررذیر  و تجربرره زنرردگی در زمرران ، اساسرری رویکرررد مبتنرری بررر پررذیر  و تعهرردهای  مفروضرره
بایررد علرری رغرر  افکررار و احساسررات ناخوشررایند  برره تمررایالت جنسرری  هررا زوجحررال اسررت  و 

زوج درمانی مبتنی برر ، مورد مطالعههای  د.شاید  به همین دلیل در زوجهمدیگر پاسخ دهن
گوتراپی  یرتر برود. برا ایرن وجرودؤم ها زوجبر صمیمیت جنسی ، پذیر  و تعهد نسبت به ایما

که همیشه رویکرد مبتنی بر پذیر  و تعهرد نمی گرفت  اسرت زیررا مرؤیرتر  توان نتیجه تطعی 
گوتراپی درمرران عمیررق تررری اسررت و برره مرردت زمرران بیشررتری نسرربت برره رویکرررد  درمرران ایمررا

گرفت)کره  مبتنی برر پرذیر  و تعهرد نیراز دارد و  پرژوهش  حاضرر در مردت شرش مراه انجرام 
گیرررد هررای  زمرانی طروگنی نبررود( بنرابراین گزم اسرت پژوهش بیشرتری در ایرن زمینرره  صرورت 
 ودر تعمی   نتایج این پژوهش باید احتیاب نمود.

گیرری بره های  تیکی دیگراز محدودی پژوهش حاضر این بود به دلیل اینکه رو  نمونره 
ک ریت حج  نمونه گیری داوطلبانه انجام شد و ا متعلق به طبقره مرفره شرهر ، صورت نمونه 

مرررورد آزمرررایش نماینرررده تمرررام اتشرررار جامعررره نبودنرررد. از دیگرررر هرررای  کرمانشررراه بودنررردو زوج
گرماننررد عوامررل ر متیکنترررل نکررردن تررای، پررژوهش حاضرررهای  محرردودیت ییرهررای مداخلرره 

بره سرختی و برا مقاومرت براگیی در هرا  فرهنگی و محیطی و مذهبی بود به همرین دلیرل زوج
کاسرتی می کردند. پیشنهاد می گروه راجع به این موضوع خودافشایی های  شود برای جبران 
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گوتراپی( جهررت ایجرراد یرر  هررایی  پژوهش، هررردو  رو )مبتنرری بررر پررذیر  و تعهررد و ایمررا
گیرررد. هم نررین پیشررنهاد شررود  مرری رویکرررد تلفیقرری از نقرراب ترروت هررر دو رویکرررد صررورت 

گوتراپی را بررر روی اتشررار هررای  درمرانگران مررداخالت رویکرد مبتنرری بررر پررذیر  و تعهررد و ایمررا
کنند و نتایج را مقایسه نمایند.    غیرمرفه و در شهرهای دیگر نیز اجرا 

 منابع
گوتراپی 3120ع.)  ابراهیمری، ا.، امینرری، ن.، دیررره، یکرررد ایمررا بررر افررزایش سررازگاری، صررمیمیت و  هررا زوج(. ایربخشرری رو

 .71-12(،2)2 نوین در علوم رفتاریهای  پیشرفتشهر بوشهر. مجله  های زوجآوری  تاب

کوتراه مردت برر 3111احمدی، ز.، احمدی، ا .، فاتحی زاده، مری . ) (. بررسی ایربخشی شیوه زوج درمرانی ارتبراب شری 
کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. . پایانها زوجارتباطی های  الگو  نامه 

گو تراپرری بررر 3111اعتمرادی، ع.، نرروابی نررژاد،  .، احمرردی، س .، فرررزاد، و. ) (. بررسرری تررمییر زوج درمررانی برره شرریوه ایمررا
کرز مشراوره در شرهر اصرفهان. ترازه هرا و پژوهش هرای زوجافزایش صرمیمیت  کننرده بره مرا . مشراورههرای  مراجعره 

 .2-22، 32، شماره 1جلد
یان فر، ن.، خجسرته مهرر، ر.، ایمرانی، م.) ( در درمران ACTترمییر درمران پرذیر  و تعهرد )(. 3121امان الهی، ا.، حیدر

 .332-361،  5( 3. )ها زوجپریشانی در 
گروهرری (. بررسری ایربخشری درمران مبتنری برر پرذیر  و تع3127امرانی، ا.،  عیسری نرژاد، ا .، علیپرور، ا. ) هرد بره شریوه ی 

کمیتره امرداد  کننرده بره مرکرز مشراوره  برآشفتگی زناشویی، تعار  زناشویی و خوشبینی در زنان متمهل مراجعه 
کرمانشاه. مجله   .52-05(:  3)1. و روان پزشکی شناخت شناسی روانشهر 

یکرد زوج درمانی هیجان مدار )3122بدیهی زراعتی، ف. ) دلبسرتگی بسرگسراگن ی ها ( برر سرب EFT(. ایربخشی رو
کارشناسی ارشد، مؤسسره . پایانها زوجو صمیمیت جنسی  آمروز  عرالی غیرر دولتری دانشرگاه علر  و های  نامه 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. -فرهنگ تهران
گوتراپی برر نگر 3110بیرات، م. ) عشرقی دانشرجویان دخترر دانشرگاه اصرفهان. مقالره هرای  (. بررسری ایرر بخشری ایمرا
 پ نشده دانشگاه اصفهان.چا

گروهری پررذیر  و تعهرد در هرراس اجتمراعی دانشرجویان. 3126پرورفرج عمرران، م. ) دانررش و  مجلره(. ایربخشری درمران 
 .  1-3( ، 2) 0،  تندرستی

کیرررامنش، ع.، احررردی، ک. ) (. ایربخشررری آمررروز  غنررری سرررازی زنررردگی 3121جاللررری شررراهکوه، س.، مظررراهری، م.، 
یکرررد ه . 31، جلررد مشرراورههررای  پژوهشیجرران مرردار بررر بهبررود الگوهررای ارتبرراطی زوج هررا. زناشررویی بررر اسرراس رو

 .71-12(، 31)02 02شماره 
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(. ایربخشررری زوج درمرررانی مبتنررری برررر پرررذیر  و تعهرررد ب 3120سرررعادتمند،خ.، بسررراک نرررژاد، س.، امررران الهررری، ع. )
 .12-3،53(، شماره 3)5خانواده  شناسی روانمجله  ها، صمیمیت و بخشش زوج
شررناختی بررر دانررش خررود –(. بررسرری ایربخشرری آمرروز  جنسرری برره شرریوه رفترراری 3123سررلیمی، م.، فرراتحی زاده، م. )

 (.21) 7، یشناخت رواننوین های  فصلنامه پژوهشابرازی و صمیمیت جنسی زنان متمهل شهرستان مبارکه. 
کار، ک .،گوهر کرمی، م.، داورنیا، ر.، زهرا جنسی برر صرمیمیت جنسری زنران متمهرل (. تاییر آموز   3121،  . ) یشا

 .52-3:، 15، 2، روان پرستاری. مجله 

شررهر  هررای زوج(. بررسرری رابطرره رضررایت جنسرری و تعهررد زناشررویی  3111شرراه سرریاه، م.،  بهرامرری، ف.، محبرری، س. ) 
 .211-211(. ،51، )پیاپی روانی علمی پژوهشی اصول بهداشتضا. مجله 

کیا (. ایربخشری درمران مبتنری برر پرذیر  و تعهرد در 3120،س.، چراغعلری،ا. )شهری، .، محمدخانی، پ.، مؤ نی 
کرز مشراوره، سرومین همرایش  مراجعره های زوجزوج ها برای افزایش صمیمیت و سالمت جنسی در  کننرده بره مرا

 مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.های  ملی پژوهش
اسرالمی برر صرمیمیت هرای  بخشی زوج درمانی برر اسراس آموزه(. ایر3123حسینی، م.، شفیع آبادی، ع.، سودانی، م. )

کلینی  نیکانشهر تهران.  ای مراجعه]جنسی زوجه  .27-12(،21) 1، شناسی رواننو در های  یافتهکننده به 
یان فررر،ن.، امرران الهرری، ع. ) گررام درمررانگران) درمررانی مبتنرری بررر پررذیر  و تعهررد زوج(. 3121حیرردر گررام برره  (. راهنمررای 

 تشارات علوم و فنون پزشکی اهواز.اهواز: ان

کوتراه مردت 3125خجسته مهر، ر.، احمدی، ا.، سودانی، م.، شیرالی نیرا، خ. ) (. ایربخشری مشراوره زناشرویی تلفیقری 
کیفیت زناشویی   .72 - 20(،:15پیاپی 2)2 شناسی روانفصلنامه . ها زوجبر صمیمیت عاطفی و 

 . تهران ، ایران ، انتشارات ارجمند.درمانیجدید در زوج های  استراتژی(. 3113خمسه، ا.)
 ،ایرر بخشری تصرویر ارتبراطی برر سرازگاری، صرمیمیت و سرالمت روان زنران متمهرل(. 3121صالوری محمود آبادی، ز. )

 .شناسی روانتی و یکارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم ترب

گوتراپی )تصرروی. ایربخشرری آمرروز  فنررون ا(3112ن، س.)یررصرردرجهانی، س.، اعتمررادی، ا.، سررعدیپور، ب.، آر ر یمررا
 .16-21، 1،اعتیاد پژوهیی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان. یت زناشویمیسازی ارتباطی( بر صم

(. ایربخشری درمران مبتنرری برر پرذیر  و تعهررد برر عملکررد جنسرری، 3121طباطبرایی، ا.، سرجادیان، ا.، معتمرردی، م. )
 (.3)31.تحقیقات علوم رفتاریزنان مبتال به اختالگت جنسی. مجله  ک  رویی جنسی و جر ت ورزی جنسی

کاظمی، م.، شهبازی، م. ) (. ایربخشی رفتاردرمانی دیرالکتیکی برر تراب آوری 3122عرب زاده، ا.، سودانی، م.، شعاع 
کز مشاوره. های  و بهسیستی روان شناختی زوج کننده به مرا ،   71ه ، شرمار32، دوره مشراورههرای  پژوهشمراجعه 

363-323. 

(. ایربخشرری درمررران مبتنرری برررر پررذیر  و تعهررد برررر سررازگاری زناشرررویی، 3121کررالل توچرران عتیرررق،ی.، سرررایی،ف. )
کنفررانس  ی المللر بینرضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان، مجله اصول بهداشت روانی، ویرژه نامره سرومین 

 .127-11و علوم تربیتی،   شناسی روان
(. اخرتالل 3123پ.، موید محسنی، س.،  فقیه زاده، س.، صحرایی،م.، محمردی تبرار، س. )محمدی،ک .، رهنما، 
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کننده در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس.  ( ، 3) 32،  واحرد بهداشرت پرایشعملکرد جنسی و عوامل مستعد 
73-1. 

گوتراپی(. ا3120موحدی، ا.، میرزاحسینی، ک. ) کنفررانس . چهراییبرر تعارضرات زناشرو یراه حلر یما ی المللر بینرمین 
 .20/30 30 31اخیر در روان شناسی. شماره های  نوآوری

(. رابطره صرمیمیت و رضرایت جنسری برا سرالمت عمرومی و بهسیسرتی شخصری:  3123م.، نیر  آ یرن، ا. )  نائینیران،
 .751-711:، 7، 36، تحقیقات علوم رفتاریجنسیتی و سنی. های  بررسی تفاوت

گو درمرررانیآمررروز  فنرررون ا یایربخشررر یبررسررر(.  3111، ا . ) یسررریو ان زنررران متمهرررل یررردر م ییزناشرررو یبرررر رضرررامند یمرررا
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