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 Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of self 
regulation-attachment couple therapy on improving marital commitment and 
sexual function in women with extra-marital affair. Methods:  Semi-experimental 
research method with pre/post-test and control group including follow-up was 
used. The statistical population included women with extramarital affair referred 
to the counseling center for women in the city of Sanandaj, Iran. Using available 
sampling method, 30 subjects were selected and randomly assigned to 
experimental and control groups (15 participants each). Marital Commitment 
Questionnaire (Adams, Jones, 1997) and Women's Sexual Function Questionnaire 
(Rosen, Grandon, Myers, Hutty, 2004) were used. The intervention group received 
self regulation-attachment couple therapy through 8 ninety-minute sessions on a 
weekly basis. Data was analyzed using mixed analysis of variance. Findings: 
Results showed that self regulation-attachment couple therapy programs 
significantly improved the marital commitment and sexual function. Follow-up 
analyses showed that these results remained stable after three months (P<0/001). 
Conclusion: self regulation-attachment couple therapy approach by helping 
women achieve greater adjustment in relationship, dialogue and negotiation, 
increasing the ability to interact and improve the marital commitment and sexual 
function in women with extramarital affair.  Discussions: The findings of the 
present study show that studying counseling and internship in this field has 
influenced students’ views of marriage and marital relationships in various ways.  

Keywords: Self regulation-attachment, marital commitment, sexual function 

 



  ی مشاورههافصلنامه علمی پژوهش

 انجمن مشاوره ایران
 3500 تابستان، 81، شماره00جلد 

 مقاله پژوهشی
p-issn: 400-2717X e-issn: 4018-2717 

DOI: 10.18502/qjcr.v20i78.6780 
 

 

 

بر تعهد  دلبستگی گری _  تنظیمدرمانی خود اثربخشی زوج 
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بدر تعهدد زناشدویی و  دلبسدتگی گدری _  تنظیمدرمدانی خدود  هدد  پدژوهت تعیدان اخرب شدی زو  هد :
، آزمونبا طرح پات، آزمایشیروش پژوهت نیمه روگ:عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی بود. 

بده کنندده  هجامعده آمداری کلیده زندان دارای رابطده فرازناشدویی مراجع.آزمون و پاگیری با گروه گواه بودپس
نفددر انت دداب و بصددورت  10، گیددری در دسددترسمرکددز مشدداوره ویددنه زنددان در شهرسددتان سددنند  بددود. بددا نموندده

آدامددز و ) تعهددد زناشددوییهددای گمددارده شدددند. پرسشددنامه( نفددره34) تصددادفی در دو گددروه آزمددایت و کنتددرل
اسددتفاده شددد. بددرای گددروه ( 0005، مددایرز و هدداتی، گراندددون، روزن) و عملکددرد جنسددی زنددان( 3118، جددونز

 بشدارت و الهیداری، طباطبدایی، زادهرسدول، سدههوند دلبسدتگی گری _  تنظیمدرمانی خود آزمایت برنامه زو 
ها با آزمدون تحلیدل واریدانس آمی تده تحلیدل یکبار در هفته اجرا و داده، ایدقیقه 10جلسه  1طی ( 3111)

بددر بهبددود تعهددد زناشددویی و  دلبسددتگی گددری _  تنظیممددانی خددود نتدداین نشددان داد کدده زو  در هییا:یافتییه شددد.
 عملکرد جنسی زنان دارای رابطه فرازناشویی اخرب ت بود. و این اخرب شی در مرحله پاگیری ماندگار بدود

(003/P<.) با کمک بده زندان بدرای رسدیدن بده  دلبستگی گری _  تنظیمرویکرد زو  درمانی خود  گیری:نتیجه
تواندد تعهدد زناشدویی و عملکددرد افدزایت تواندایی تعامددل مدی، و مدذاکره گفتگدو، در روابد سدازگاری بیشدتر 

 جنسی را در زنان دارای رابطه فرازناشویی بهبود ب شد.
 عملکرد جنسی، تعهد زناشویی، دلبستگی گری _  تنظیمخود های کلیدی:  واژه
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 مقدمه
کرررارکرد و امرررر صرررمیمیت و ای اسرررت  تررررین زمینررره ترین و مهم ازدواج معمررروالص اصرررلی کررره 

ترین عراملی  کنرد و تعهرد زناشرویی برجسرته روابط اجتماعی رشد یافته در آن نمود پیردا می
که می کنرد است  ، زادهفررحبخش و بلرو ، محمودپرور) توانرد پایبنردی بره ازدواج را ت رمین 

روابررط ترررین دالیررل ناپایررداری هررای اخیررر رابطرره فرازناشررویی یکرری از مهررمدر دهرره  (.3127
اسرتلبر  _ ویکر  و ، ؛ فیرف2631، 1هرری ) باشردها میطالق و فروپاشی خانواده، هازوج

احساسرری و عاشررقانه ، رابطرره فرازناشررویی شررامل برقررراری ارتبررا  جنسرری (.2631، 2فیلبرررت
، زادهسرواری و طالئری) یه فرد متاهل با جن  مخالف خارج از چرارچوب خرانواده اسرت

گررررایش همسرررران بررره روابرررط فرازناشرررویی در  (.3125 براسررراس تحقیقرررات انجرررام شرررده آمرررار 
گرررزارا شرررده اسرررت 21الررری  26جوامرررع مختلرررف  ، ؛ مرررارک2637، 3فینچرررام و مررری) درصرررد 
درصرد از زنران در  33درصد مردان و  23بر اساس پژوهشی دیگر  (.2633، 4جانسن و میلهاوزن

گروردن، اوکامب) شوندطول زندگی مرتکب خیانت زناشویی می گررایش  (.2662، 5اسنایدر و 
به رابطه فرازناشویی در مردان از نوع جنسی و در زنران عراطفی اسرت و احتمرال صرمیمیت 

رابطره فرازناشرویی موجرب آسریب در رابطره  (.3121، گودرزی) عاطفی در زنان بیشتر است
کاهش روابط عاطفی زوجین شده  ،(2626، بریامران الهری و رج، اصرالنی، دهقرانی) ایمن و 

مبررات و تررداوم رابطرره زناشررویی شررناخته ، عملکرررد خررانوادهکننررده  و مهمترررین عامررل تهدید
مرررارک و ) کنررردشرررده اسرررت. در نتیجررره سرررالمت خرررانواده را برررا خطررررات جررردی مواجررره مررری

یرد) باشردو عامل مهرم طرالق مری (.2633، همکاران ؛ آلرن و 2661، 6احمرد، دالترون، دوئرل، ر
   (.2632، 7اتکینز
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تعهد زناشویی را تمایل زوجین به حفر  و ترداوم رابطره مشرترک ( 3275) 1و اسپانیر دین
کرده گنیرو (.3121، زاده و بهرامریفراتحی، احمردی، عباسی) اندتعریف  یاجرا و آ ( 2663) 2آر

خررانواده و ، تعهررد زناشررویی را تمایررل فرررد برره حفرر  دائمرری ازدواج و وفررادار مانرردن برره همسررر
کردهارزا ، هرادی) انردشناختی و عاطفی دانسته، را شامل ابعاد رفتارید و آنانها تعریف 

 (.3121، معتمدی و فرخی، سهرابی، اسکندری
 یکررری از عوامرررل مرررومر در میررررزان تعهرررد زناشرررویی رضررررایت از عملکررررد جنسررری اسررررت 
کریمری و داداا، السالمیشیخ) یردمن3120، زادهخردا  ، . قاسرمی2635، 3. مره نرولتی و و

کررره عوامرررل شرررناختی و پرررژوهش (.3121، و شرررریفیرنجبرسرررودجانی  هرررا نشررران داده اسرررت 
کیفیرت رابطره، رضایت جنسی ی زناشرویی و پایرداری ازدواج یه رابطه علت و معلولی برا 

کتابچرره کژکاریهررای ، ی تشخیصرری و آمرراری اخررتالالت روانرریدارد. مطررابق ویراسررت پررنجم 
اخرررتالل ، برانگیختگرری/ عالقررره جنسرریجنسرری زنرران شرررامل مرروارد زیرررر هسررتند: اخرررتالل 

سرایر ، کژکراری جنسری ناشری از مرواد/ دارو، تناسلی/ دخول-اختالل درد لگنی، ارگاسمی
کژکرراری، هررای معررینکژکرراری هررای جنسرری نررامعین. علررت ایررن اخررتالالت ممکررن اسررت و 

یرررره، عوامررررل روانرررری زای مختلررررف از جملرررره و عوامررررل اسررررترس، عوامررررل مرکررررب، فیزیولوژ
کننرردهاخالقیررات فر مسررایل بهداشررتی و مسررایل مربررو  برره شررریه زنرردگی و ، هنگرری منررع 

اخرتالل میرل جنسری در زنران  (.2631، 4سرادوک و روئیرز، سرادوک) تعارضات ارتباطی باشد
% هسرتند. در زنران میرل 11هرا برالب برر که برآوردهرا در برخری نمونرهنسبتا شایع است بطوری
کرررراس ) حسررراس اسرررت هرررای م برررتفرررردی و تعامرررلجنسررری بررره عوامرررل برررین هرررالیجین و 

 (.2635، 5ویتبورن

برای درک عملکرد جنسی بزرگساالن و ارائه یه چارچوب مفید برای بررسی سرازگاری  
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5. Halligin, R.P., & Krauss Whitburn, S. 
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از نظریرره دلبسررتگی اسررتفاده شررده اسررت. در واقررع دلبسررتگی نرراایمن ، جنسرری در زوجررین
کررم ر تررممکررن اسررت برره مشررکالتی در ابررراز وجررود جنسرری منجررر شررود و تعررامالت جنسرری 

کنرردرضررایت بخررش را در زنرران پرریش ، و همکرراران 1بالنگررر، براسررارد، برگرررن، لکرررک) بینرری 
افراد دارای سبه دلبستگی ناایمن از عملکررد جنسری پرایینی دارنرد. برروز اخرتالل  (.2631

کراهش رضرایت از زنردگی مری و  2گررین، شریلدز، سرویه، مرر) شرودجنسی در زنران موجرب 
   (.2635، همکاران

گررایش بره ، های متعددپژوهشبر اساس  یکی از عوامل مرومر در نقرت تعهرد زناشرویی و 
ینررالی2631، ویسررر و ویگررل) باشرردرابطرره فرازناشررویی دلبسررتگی نرراایمن مرری ، ؛ جرروادی و ز

کردی2631، بکر و مه نولتی، ؛ راسل2660، ؛  فریکر3127 ؛ 3120، اصرالنی و امران الهری، ؛ 
یترررون، ؛ اسرررتانلی2632، چررران و فریررردمن، هررروی، بنرررد، چرررن، هرررو ، ؛ فتحررری2636، رهرررونر و و

گرجرررری، اعتمررررادی ، سررررهرابی، اسررررکندری، ؛ هررررادی3125، ؛ عبرررردالهی3123، حرررراتمی و 
سرربه دلبسررتگی ایمررن منجررر برره ایجرراد اعتمرراد و صررمیمیت  (.3121، معتمرردی و فرخرری

کیفیرت تعرامالت میران فرردیجنسی می کیفیرت روابرط زناشرویی را بهبرود ، شود و  تعهرد و 
و از سوی دیگر صمیمیت جنسی منجرر بره بررون ریرزی مشرکالت و سررزندگی و ، بخشدمی

   (.3120، کردی و همکاران) شودها میشادابی زوج
کرره جهررت درمرران زوجرو برره نظررر مرریاز ایررن هررا در رسررد از میرران رویکردهررای متعررددی 

درمرانی دلبسرتگی مردار جهرت  زوج، تواند مومر باشردمسائل مربو  به رابطه فرازناشویی می
باشد. به همین علت در این پژوهش رویکررد تلفیقری زوج درمرانی خرود تغییر دلبستگی می

 انتخرراب شررده اسررت. ایررن رویکرررد درمررانی از تلفیررق و یکپارچرره دلبسررتگی گررری _  تنظیم
گرررری و دلبسرررتگی توسرررط سرررازی مفررراهیم نظرررری و اصرررول درمرررانی دو نظریررره خرررود تنظررریم

 سرراخته شررده اسررت.  3121بشررارت و الهیرراری در سررال ، زاده طباطبرراییولرسرر، سررپهوند

                                
1. Leclerc, B., Bergeron, S., Brassard, A., Bélanger, C., Steben, M., & Lambert, B. 
2. Mor, M. K., Sevick, M. A., Shields, A. M., Green, J. A., Palevsky, P. M., Arnold, R.M., 

&Weisbord, S. D. 
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کنتررل روی افکررار، گررریخرود تنظریم هررای احساسرات و فعالیرت، تروان زوجرین برررای تمررین 
شخصی است. این درمان از طریق افرزایش مبادلره م برت میران زوجرین و همچنرین بهبرود 

شررود. ناشررویی میرران زوجررین مرریکیفیررت ارتبررا  باعرری افررزایش سررازگاری و رضررایتمندی ز
افرزایش ابرراز مسرتقیم محبرت و مواجهره برا ، همچنین از طریرق افرزایش مبادلره م برت رفترار

کمه بره زوجرین در شرناخت نقرش خرود در تعارضرات  عواطف م بت زوجین و همچنین 
کیفیررت روابررط و تعمیررق صررمیمیت میرران زوجررین مرری گررردد. ایررن رویکرررد موجررب ارتقرراف 

گروا دادن همدالنره همرراه برا هرای زوجرین در زمینرهافزایش مهارت درمانی به واسطه هرای 
گفتگرو دربراره موضروع و درک دیردگاه دیگرری موجرب افرزایش رضرایتمندی زناشرویی ، تامل
از طرفرری سرربه دلبسررتگی در روا تعرراملی زوجررین بررا یکرردیگر  (.2663، هررالفورد) گرررددمرری

، حمایررررت، دهررررد. درتنظرررریم عواطررررفمیر قرررررار مرررریأفراینرررردهای خررررودتنظیمی را تحررررت ترررر
 و رابطررره جنسررری نقرررش دارد، ارتبرررا ، صرررمیمیت وحسرررادت و از طررررت دیگرررر درتعرررار 

که شامل عقایدی درباره خرود تنظریممدل (.3121، خوشابی و ابوحمزه) گرری و های نظری 
که افراد دارای دلبستگی ناایمن متمایل بره اسرتفاده فر  می، تنظیم متقابل هستند کنند 

 سررررازمان نایافترررره یررررا دوسرررروگرا برررررای تنظرررریم اسررررترس هسررررتند. ، هبردهررررای اجتنررررابیاز را
بنرابراین تنظریم ، کننردزا را در روابط زوجری ایجراد مریهای تعاملی مسئلهاین راهبردها مدل

کررره یرفیرررت زوجرررین را پاسرررخ، یررره ف رررای درمرررانی برررر اسررراس همررردلی  دهررری و اعتمررراد 
یرررادی برخورداراسرررت، کنررردیهرررای تعررراملی خرررود تسرررهیل مررربررررای تغییرررر مررردل   از اهمیرررت ز

زوج درمرانی تلفیقری مبتنری برر خرود ، با توجره بره مطالرب فروق (.3120، فر و اعتمادیآرین)
 هرررای هرررا و هیجرررانشرررناخت، عبرررارت اسرررت از تغییرررر رفتارهرررا دلبسرررتگی گرررری _  تنظیم

گسرررترا سررربه کررره برررا بازسرررازی و  کمررره زوجرررین توسرررط خرررود آنهرررا   هرررای دلبسرررتگی بررره 
زاده رسرول، سرپهوند) شرودانگر و ایجاد یه ف رای تعراملی ایمرن میران آنهرا تسرهیل مریدرم

یکررررررد خرررررود  (.3121، بشرررررارت و الهیررررراری، طباطبرررررایی  برررررا  دلبسرررررتگی گرررررری _  تنظیمرو
کمه می گیری از روا بهره تا توانایی انتقال احساسات مهرم کند  های مختلف به زوجین 
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کننرد. کارآمردی از  خود را در زندگی زناشویی پیدا  کره نا در ایرن رویکررد فرر  برر ایرن اسرت 
ها و مشرکالت رابطره نشرأت  زوجین در بازشناسی عردم تحمرل و بطرالن حساسریت  ناتوانی
ی اول  شرود. دسرته ی اصرلی تقسریم می گیرد. مشکالت براساس این نظریه به دو دسرته می

کارآمدی که در امر تجربیات و آسیب هایی می مربو  به نا کرودکی بره رابطره های  شود  دوران 
گررفتن  شود. اما دسرته تحمیل می کرنش مراجعران بره مشرکالت و حر  نادیرده  ی دوم بره وا

کی نتایج پرژوهششود.  مربو  می، اا را دارد حقوقش و نرسیدن به آنچه شایستگی هرا حرا
افررزایش سررازگاری در  دلبسررتگی گررری _  تنظیماز تررامیر م بررت زوج درمررانی مبتنرری بررر خررود 

، رضررررایت زناشررررویی، افررررزایش ابررررراز محبررررت بررررین زوجررررین، و ابعرررراد آن شررررامل زناشررررویی
، فرررر و اعتمرررادیآریرررن) بهبرررود سرررازگاری زناشررروییهمبسررتگی زناشرررویی و توافرررق زناشرررویی 

، سرپهوند و همکراران) ی زوجرینشرناخت روانو افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی ( 3120
باشرد. همچنرین مری( 3125، همکرارانسرپهوند و ) و افزایش سالمت روانی زوجرین( 3121

کاهش مشرکالت ناشری از خیانرت مرومر مری کره استفاده از مداخالت زوج درمانی در  باشرد 
کریرز و آرگرربه مواردی اشاره می کره اسرتفاده از مرداخالت روایرت ( 2632) شود.  نشران دادنرد 

باشرد. فراطمی ها بعرد از خیانرت مرومر مریدرمانی متمرکز بر دلبستگی در توانمندسازی زوج
کره زوج درمرانی هیجرران ( 3121) پررورکریمری مرانی و بوسرتانی، گرودرزی، اصرل نشران دادنرد 

کرراهش احسرراس تنهررایی زنرران آسرریب دیررده از خیانررت زناشررویی مررومر مرری باشررد. مرردار بررر 
روایررت درمررانی بررر تعهررد زناشررویی و ، نشرران دادنررد( 3121) باغسررتانی و سررعادتی، پررورتقرری

کی از امربخشری نترایج پرژوهش، معنرادار داردرضایت جنسری امربخشری  هرای متعرددی حرا
ترروان برره  پررژوهش باشررد از جملرره آنهررا مرریمررداخالت زوج درمررانی در مشررکالت زوجررین مرری

امربخشرری درمران بررین سیسررتمی پیمرران ( 3121) رجبرری و خجسرته مهررر، سررودانی، عباسری
ژوهش عبررادی و پرر، شررکنی بررر اعتمرراد زناشررویی زنرران آسرریب دیررده از پیمرران شررکنی همسررر

گراتمنی برر تعهرد زناشرویی-امرر بخشری زوج درمرانی شرناختی( 3120) نرژادکریم ، سیسرتمی 
کریستنسررن، زارعرری، کریمیرران زوج درمررانی رفترراری التقرراطی و درمرران ( 3121) محمرردی و 
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، کیمیررایی، منصرروری، گیررری مجرردد در بهبررود تعهررد زناشررویی همسررران متعررار تصررمیم
، امربخشرری زوج درمررانی خررودتنظیمی بررر رضررایت زناشررویی( 3121) مشررهدی و منصرروری

گرری تسرهیل( 2631) فیلبررت-فیرف و اسرتلبر ، های هویت و حرل مسرئله خرانوادهسبه
امربخشرری رویکردهررای ( 2637) دوربررین و همکرراران-بالرردراما، بخشررش در درمرران خیانررت

تلفیقرررری  اسررررتفاده از زوج درمررررانی( 2667) زوال، درمررررانی در درمرررران خیانررررتمختلررررف زوج
کمرره برره زوجررین برررای حررل بررن بسررت مربررو  برره برری وفررایی و بهبررود روابررط سیسررتمی برررای 

ترررامیر سررربه دلبسرررتگی برررر رضرررایت و میرررل ( 2631) جنسرررن و میلهررراوزن، مرررارک، زوجرررین
امربخشررری درمررران هیجررران مررردار در ( 2637) گیرررروارد و وولررری، و رضرررایت از رابطررره، جنسررری

کرد. در مورد علت اینکه در ایرن پرژوهش بسرته اش، درمان اختالل تمایل جنسی زوجین اره 
 آبرادیتدوین شده برای زوجین برای زنان بکار رفته اسرت بایرد بره پرژوهش سرودانی و شرفیع

کررره در مطالعررره خرررود نشررران دادنرررد امربخشررری زوج ( 3221) و شرررادیش( 3117) کررررد  اشررراره 
بیشررتری دارد و در  درمررانی برره صررورت انفرررادی در مقایسرره بررا درمرران ترروام زوجررین امربخشرری

کرره الرری  کردنررد  معتقررد برره مشرراوره انفرررادی زوجررین اسررت و ( 3212) تبیررین علررت آن بیرران 
وجررود همسررر دیگررر در جلسرره مشرراوره را مررانعی برررای بیرران بسرریاری از مسررائل و مشررکالت 

کیرردبینررد و دانررد و الزامرری برره بررا هررم دیرردن زوجررین در جلسررات زوج درمررانی نمرریمرری بررر  تأ
مالقررات زوجررین برره شرریوه انفرررادی دارد. برره خصررور دراخررتالل عملکرررد جنسرری مصررداق 
بیشررتری دارد و بررا توجرره برره زمینرره فرهنگرری مررا و وجررود متغیرهررایی ماننررد اخررتالل عملکرررد 

ح ور همسرر دیگرر مرانعی بررای بیران مشرکالت و مخفری ، جنسی و رابطه فرازناشویی زنان
در برخری از ، ن مانعی در درمان خواهد بود. عالوه بر ایرنماندن بسیاری از حقایق و همچنی

کررار  کرره یکرری از آنرران روابررط جنسرری خررارج از ازدواج دارنررد؛ در ایررن مرروارد الزم اسررت  زوجررین 
گیرد یادی بر روی بهبود ارتبا  زوجین صورت  و نیاز است با زوج درگیرر در رابطره جنسری ، ز

یرابی نمرود. زیررا یکری از علرل جلسات فرردی داشرت و اهردات و، خارج از زناشویی ی را ارز
کیردمومر در تداوم رابطره فرازناشرویی سرلب مسرئولیت رفترار خرود و  هرای همسرر برر ویژگری تأ
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کررار، افشرراری) باشرردمرری در رویکرررد خررود  (.3127، زاده و تاجیرره اسررماعیلیمحسررن، زهرا
یررابی برره عمررل آمررده از مشررکالت ر دلبسررتگی گررری _  تنظیم برره ، ابطررهزوجررین بررر مبنررای ارز

یرابی دلبسرتگی و برازخورد نترایج آن امتیراز سمت اهدات خودتغییری حرکت می کننرد. ارز
که زوجین را در دستیابی به اهدات خود تغییرری و بره ویرژه تغییرر رفترار همسرر  مهمی است 

هرای ستر کراهش، دهرد. تغییرر و بازسرازی الگوهرای تعراملی منفرییاری مری، آسیب رسان
یافرت و ابرراز حمایرت، افزایش راحتی در صرمیمیت، مرتبط با دلبستگی کره در جهرت ، در

در مرتن اهردات ، ایبره همرراه تغییرر سرایر مشرکالت رابطره، ایجاد دلبسرتگی ایمرن هسرتند
ترررین دالیررل مراجعرره زوجررین برره خررود تغییررری قرررار دارنررد. بررا توجرره برره اینکرره یکرری از عمررده

، 1هرری -کالرب) شویی ذکر شده اسرتهای مشاوره و تصمیم به طالق رابطه فرازناکلنیه
یلبررری و دوهرتررری، ؛ هررراوکینز2631، 2سررریتهول و شررریریندی، ؛ موهالتلرررول2631 از  (.2632، 3و

خررود هررای انرردک در حرروزه رویکرررد زوج درمررانیهررا نشررانگر پررژوهشسرروی دیگررر نتررایج بررسرری
و زنرران دارای رابطرره فرازناشررویی اسررت؛ بنررابراین پررژوهش حاضررر بررا  دلبسررتگی گررری _  تنظیم

گری  تنظیمهررردت پاسرررخگویی بررره ایرررن سررروال انجرررام شرررد: آیرررا مداخلررره زوج درمرررانی خرررود
توانررد موجررب بهبررود تعهررد زناشررویی و عملکرررد جنسرری زنرران دارای رابطرره مرری دلبسررتگی _ 

 فرازناشویی شود؟ 

 روش
گرواه و پر ، آزمرونیشری و طررپ پریشآزماروا پژوهش حاضرر از نروع نیمره گرروه  آزمرون برا 

برره مرکررز کننررده  ماهرره و جامعرره آمرراری زنرران دارای رابطرره فرازناشررویی مراجعهپیگیررری سرره
نفرررر بصرررورت در  16برررود. از برررین آنهرررا  3121مشررراوره زنررران در شهرسرررتان سرررنندج در سرررال 

گرررروه  گرررواه نفرررری  31دسرررترس و داوطلبانررره انتخررراب و بصرررورت تصرررادفی در دو  آزمرررایش و 
 ،سرال 56ترا  26هرا بره پرژوهش شرامل دامنره سرنی های ورود آزمودنیجایگزین شدند. مالک

                                
1. Caleb Harris, M.A. 
2. Mohlatlole, N. E., Sithole, S., & Shirindi, M. L indi. 
3. Hawkins, A. J., Willoughby, B. J., & Doherty, W. J. 
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 2عمررر ازدواج حررداقل ، هرراحررداقل میررزان تحصرریالت سرریکل و توانررایی تکمیررل پرسشررنامه
های خروج از پژوهش شامل شررکت همزمران در و مالک، توانایی شرکت در جلسات، سال

طررالق قررانونی و عرردم ح ررور در ، اسررتفاده از داروهررای روانپزشررکی، جلسررات درمررانی دیگررر
جلرب ، محرمانره مانردن اطالعرات، جلسات بود. مالحظات اخالقی پژوهش نظیرر رازداری

حررق انتخرراب آنهررا برررای ادامرره و یررا ، هررا برررای شرررکت در پررژوهشرضررایت و تمایررل آزمررودنی
هررا رعایررت شررد. سشررنامههررای مداخلرره یررا پاسررخگویی برره پرانصرررات از شرررکت در جلسرره

 .بخاطر حساس بودن مسئله و حف  رازداری جلسات بصورت فردی اجرا شد

 ابزار پژوهش
تهیه شرده اسرت ( 3227) این پرسشنامه توسط آدامز و جونز. .پرسشنامه تعهدزناشویى1

شرران را در سرره بعررد تعهررد زناشررویی شررامل تعهررد و میررزان پایبنرردی افررراد برره همسررر و ازدواج
سرروال اسررت. تعهررد  55سررنجد. دارای هررد اخالقرری و تعهررد سرراختاری را مرریتع، شخصرری

و تعهرد سراختاری برا  22الری  33هرای تعهد اخالقی با سروال، 36الی  3های شخصی با سوال
کامال مخالفم=  55الی  21های سوال کامال موافقم=  3در طیف لیکرتی از  گیرری انردازه 1تا 
گون به منظور بدست آوردن پایایی و روایری  0در ( 3227) شود. آدامز و جونزمی گونا پژوهش 

کردنررد. در  50، نفررر مجرررد 157، نفررر متاهررل 537آن را در مررورد ، پرسشررنامه نفررر مطلقرره اجرررا 
کلری این پژوهش کل پرسشنامه باال و معنادار بود و بره طرور  ها همبستگی هر پرسش با نمره 

وردار بود. آدامز و جونز میرزان پایرایی هرر ابعاد این پرسشنامه از بیشترین حمایت تجربی برخ
انرد: های این آزمون را بر روی نمونه مرذکور بره ایرن شررپ بره دسرت آوردهیه از خرده مقیاس

یرابی آزمرون 10/6و تعهرد سراختاری  12/6تعهرد اخالقری ، 23/6تعهد شخصری  . در اعتبار
نفررر از اسرراتید  1روایرری ایررن پرسشررنامه توسررط ( 3111) بهرامرری و محبرری، توسررط شرراه سرریاه

کرونبرراخ  ، کریمیرران) برررای آن برره دسررت آمررد 11/6دانشررگاه اصررفهان تاییررد شررد و آلفررای 
کرونبراخ ایرن پرسشرنامه  (.3126، کریمی و بهمنی محاسربه  10/6در پژوهش حاضر آلفرای 

 شد. 
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 بررراون و هرریمن، ایررن شرراخس توسررط روزن (.FSFI) شااا ع عملداارد جنساای زنااا . 2
باشردکه پرسش می 32شنامه شاخس عملکرد جنسی زنان شامل ساخته شد. پرس( 2666)

، لغزنده سرازی، برانگیختکی، عملکرد جنسی زنان را در شش حوزه مستقل تمایل جنسی
سرررنجد. نمرررره دهررری سرررواالت مقیررراس براسررراس رضرررایتمندی و درد جنسررری مررری، ارگاسرررم

کردن نمرات شش حروزه برا که با جمع  کرل  سیستم نمره دهی از صفر تا پنج است  هرم نمرره 
گونه تیب نمرهتر آید. به اینمقیاس به دست می گویرای گذاری به  کره نمرره بیشرتر  ای است 

بیشرترین نمرره بررای هرر حروزه ، هراوزن نمرودن حروزهکارکرد بهتر جنسی است. برر اسراس هرم
کل مقیاس برابر  کمتررین نمرره بررای حروزه تمایرل جنسری 10برابر شش و برای  ، خواهد برود. 

صررفر و ، رضررایتمندی و درد، ارگاسررم، سررازیلغزنررده، هررای برانگیختگرریبرررای حرروزهو  2/3
کل مقیاس حداقل نمره برابر دو خواهد بود. این ابزار عملکرد جنسری را در طرول چهرار  برای 

گذشته مورد بررسی قرار می کمترر هفته  کلری مسراوی یرا  دهد. بر اساس این پرسشنامه نمره 
گرفتررره شرررد. اعتبرررار و روایررری ایرررن بررره عنررروان اخرررتالل  11/20از  عملکررررد جنسررری در نظرررر 

گرفرت 2666پرسشنامه توسط روزن در سال  که به همرین منظرور انجرام  تاییرد ، طی پژوهشی 
گرروه  گرروه بیمراران و  شد. پرسشنامه از نظر اعتبار یا روایی نیز تفاوت معناداری بین نمرات 

ی نسررخه پارسرری ایررن پرسشررنامه کنترررل در هررر شررش حرروزه را مشررخس نمررود. در ایررران روایرر
، برره دسررت آمررد. پررژوهش نظرپررور( 3117) زاده در سررالحیرردری و فقیرره، توسررط محمرردی

برره منظررور تعیررین روایرری پرسشررنامه از روا بررسرری ( 3125) علرروی مجررد، تهرانرری، سرریمبر
روایی محتوی و صروری اسرتفاده شرد. همچنرین بره منظرور تعیرین پایرایی بخرش مربرو  بره 

ای از روا آزمررون مجرردد اسررتفاده شررد و ضررریب همبسررتگی درون طبقرره، روابررط زناشررویی
کرونبرراخ برررای پرسشررنامه 160/6 برره دسررت آمررد. در  211/6، بدسررت آمررد. نتررایج آلفررای 

کرونباخ با ضریب   تایید شد. 70/6پژوهش حاضر پایایی این ابزار با روا آلفای 
 (.1333) ساههدند و ممداارا  دلبساتگی گای     تنظیم. برنامه زوج درمانی تلفیقی  ادد 3
توسرررط سرررپهوند و  3121در سرررال  دلبسرررتگی گرررری _  تنظیمهرررای زوج درمرررانی خرررود جلسررره
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توسرط سرازندگان آن مرورد  3125و  3121همکاران تدوین شد. بسته تردوین شرده در سرال 
گرفته است. این بسته توسرط آریرن مرورد آزمرون قررار  3120فرر و اعتمرادی در سرال آزمون قرار 

سرال  36نفرر از متخصصران برا بریش از  1. در پژوهش حاضرر اعتبرار ایرن بسرته توسرط گرفت
کردسررتان تاییررد شررد. جلسررات طرری   1تجربرره در حرروزه خررانواده و زوج درمررانی در اسررتان 

گردید.دقیقه 26جلسه   ای و یه جلسه در هفته به شکل زیر اجرا 
ج درمرررانی خرررود سررراختار جلسرررات زو، بعرررد از آشرررنایی و بیررران مقررردماتجلسررره اول. 

انگیرررزه درمررران بررسررری شرررد. مشرررکل فعلررری اع رررا بررسررری شرررد. ، دلبسرررتگی گرررری _  تنظیم
اجررا شرد.  آزمرون پیشرابطره بررسری شرد.  آمیرزهرای خشرونتمصراحبه فرردی انجرام وجنبره

کره ، هرای تغییررهای مهرم ت راد و زمینرهزمینه، های دلبستگیسبه، سطح آشفتگی مرذا
یابی شد.  درمورد ویایف ارز

گرفرت و از زوج  جلسه دوم. یرابی و برازبینی قررار  مطالب و تکالیف جلسره قبرل مرورد ارز
کند. سپ  به بیانی سراده مفهروم خواسته شد درباره مفهوم دلبستگی هرچه می داند بیان 

های دلبستگی ایمرن و نراایمن بررای زوج آمروزا داده دلبستگی در زندگی زناشویی و نشانه
ساسات و رفتار خود را در ارتبرا  برا همسرر در قالرب دلبسرتگی شد. از زوج خواسته شد اح

کند. یابی   ارز
در ایررن جلسرره ابترردا مفهرروم دلبسررتگی در بزرگسررالی برررای بررار دوم تعریررف جلسرره سرروم. 

هررای آن نسرربت برره شررد. سررپ  از زوج خواسررته شررد نرروع دلبسررتگی خررود را همررراه بررا نشررانه
کند و علت ایجاد این نروع دلبسرتگی مرورد تحلیرل و بررسری  همسر و اع ای خانواده بیان 

کند. که دلبستگی ناایمن نسبت به آنها داشته است را بیان  گرفت و مواردی   قرار 
هرررای برجسرررته مربرررو  بررره ابتررردا مطالرررب جلسررره قبلررری مررررور و تجربرررهجلسررره چهرررارم. 
هردت ایرن جلسره پرذیرا احساسرات تصردیق نشرده بنیرادی برود. ، دلبستگی بررسی شد

یابی و عوامل منفی دخیل در تعامل فعلی زوجین شناسایی شد.چرخه تعامل ز  وجین ارز
هرای پرذیرا . در این جلسه نیازهای دلبستگی شناسایی واع ا تکنیهجلسه پنجم
هرای جدیرد تعامرل و تمرکرز روی های م بت و منفری را آموختنرد. اع را رواو ابراز هیجان
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وهررا در زنرردگی واقعرری و در رابطرره بررا آرز، هرراهمچنررین مهررارت ابررراز خواسررته، خررود نرره همسررر
گرفتند.  همسر را یاد 
، در ایررن جلسرره سررعی شررد اع ررا نقررا  قرروت و ضررعف ارتبررا  بررا همسررر .جلسرره ششررم

کننررده کننررد. مرردل کننده  عوامررل شررروع، رفتارهررای نرراایمن  مشررکالت ارتبررا  را شناسررایی 
کرره مبتنرری بررر نکررات بیرران شرر کرراربردی درمررانگر دربرراره ارتبررا   ده ارائرره شررد و مشررارکتی و 

یابی شد.های سطح باالی خود تنظیممهارت  گری زوجین ارز
کمه به زوج برای خود تنظیمجلسه هفتم.  فکرر ، گرری در شریوه رفترارهدت این جلسه 

و احسرراس آنهررا نسرربت برره یکرردیگر بررود بحرری دربرراره انجررام اهرردات خررود تغییررری در زوج 
یابی تامیر خرود هرای زوجرین برین برر رابطره انجرام شرد. تعامرلتغییرری  وکمه به آنها برای ارز

جلسررات و توجرره برره انجررام اهرردات خررود تغییررری مشررخس شررده در جلسررات قبررل تحلیررل 
شد. در نهایت مررتبط برودن تغییررات خرار پیشرنهادی زوج برا اهردات ارتبراطی برا همسرر 

کمه شد.  بررسی شد و به اع ا برای رشد بیشتر اهدات تغییر مورد نیاز 
گررذاری طبیعرری ایررن جلسرره مطالررب جلسررات قبررل مرررور شررد. هرردت درجلسرره هشررتم.

یرابی شرد. در نهایرت بیران  کاربرد نتایج به دسرت آمرده خرارج ازجلسره درمرانی ارز درمنزل و 
که برای سرزندگی نیازی به درمانگر نیست و تغییرر خرود ترر از تغییرر همسرر اسرت. مهرم، شد 

 آزمون اجرا شد.در پایان جلسه پ 

 هایافته
گروه آزمرایش میانگ گرواه 01/0و  11ین و انحرات معیار سنی  گرروه  سرال  0و  2/10؛ و 

 71سررال  2بیشررتر از ، درصررد 31سررال  0-2، درصررد 2سررال  2-1بررود. طررول مرردت ازدواج 
 31بیشررتر از دو فرزنررد ، درصررد 06دو فرزنررد ، درصررد 22درصررد. تعررداد فرزنرردان یرره فرزنررد 

کنندگان دارای تحصیال کلیه شرکت  ت دیپلم و زیر دیپلم بودنرد. در ایرن بخرش درصد. و 
هررای توصررریفی مربررو  بررره متغیرهررای وابسرررته پررژوهش بررره از تجزیرره و تحلیرررل آمرراری یافتررره

گروه  شود. ها و مرحله متغیر ارایه میتفکیه 
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 گیی ما در سه مرحله اندازهمیانگین و انحراف معیار داده .1جدول  
 گیوه تعهد زناشویى عملدرد جنسی  

  میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

 آزمونپیش 16/10 12/31 27/13 12/26
 آزمایش

 آزمونپ  17/35 20/2 17/35 20/2
 پیگیری 57/35 76/1 17/33 51/23

 آزمونپیش 57/37 16/7 11/25 17/35 گواه
 آزمونپ  5/376 03/7 71/11 37/32
  پیگیری 26/37 11/0 5/10 01/27

 
گرررررری  تنظیمنترررررایج توصررررریفی حاصرررررل از امربخشررررری زوج درمرررررانی خرررررود  3در جررررردول 

بررر تعهررد زناشررویی و عملکرررد جنسرری زنرران دارای رابطرره فرازناشررویی نشرران داده  دلبسررتگی _ 
 شده است.

یررع طبیعرری نمررره هررا برقرررار نتررایج آزمررون شرراپیروویله معنررادار نبررود؛ بنررابراین شررر  توز
یران است. نتایج آزمون  کی از همگنری وار هرای خطرا در دوگرروه و نترایج آزمرون لوین نیز حا

کرویرت  کرویت در متغیر تعهد زناشرویی و برقرراری آزمرون فرر   موخلی عدم برقراری آزمون 
گرریندر متغیر عملکرد جنسی زنان را نشان می گیسرر و بررای -هراوسدهد بنابراین از آزمون 
یررت برررای متغیررر عملکرررد جنسرری زنرران اسررتفاده متغیرر تعهررد زناشررویی و از آزمررون فررر   کرو

 شد.

 دلبستگی بر ابعاد تعهد زناشویى-گی تحلیل واریانس آمیخته اثرات زوج درمانی  دد تنطیم .2جدول 

 متغیر منبع تغییرات
مجمدع 
 میبعات

F  میانگین میبعات درجه آزاد 
2

 

 13/6 671/330 266/2176 3 266/2176 تعهد به همسر گروه

 71/6 011/70 155/2103 3 155/2103 تعهد به ازدواج گروه
 72/6 113/361 371/2616 3 371/2616 تعهد اجباری گروه

63/6**P<  61/6*P< 
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کنتررررل تفررراوت نشررران مررری 2جررردول  گرررروه آزمرررایش و  دهرررد: اوال در همررره ابعررراد برررین دو 
گروهمعنی شرود. بره  رد می داری وجود دارد. بنابراین فر  صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو 

دلبسررتگی بررر تمررام ابعرراد تعهررد زناشررویی زنرران تررأمیر  –گررریعبررارتی زوج درمررانی خررود تنطرریم
 گذارد و این تأمیرمعنی دار است. می

 دلبستگی بر ابعاد عملدرد جنسی زنا -گی تحلیل واریانس آمیخته اثرات زوج درمانی  ددتنطیم .3جدول

 آزاد  درجه مجمدع میبعات متغیر منبع تغییرات

میانگین 
 میبعات

 

F 
2 

 22/6 02/7 36/10 3 36/10 تمایل جنسی گروه

 51/6 11/21 03/3371 3 03/3371 برانگیختگی گروه

 07/6 72/10 65/3706 3 65/3706 لغزنده سازی گروه

 72/6 62/336 06/3321 3 06/3321 ارگاسم گروه

 17/6 61/311 73/210 3 73/210 رضایتمندی گروه

 03/6 27/51 16/262 3 16/262 درد گروه

63/6**P<  61/6*P<   
 

کنتررررل تفررراوت نشررران مررری 1جررردول  گرررروه آزمرررایش و  دهرررد: اوال در همررره ابعررراد برررین دو 
گروه رد میمعنی شرود. بره  داری وجود دارد. بنابراین فر  صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو 

دلبسرتگی برر تمرام ابعراد عملکررد جنسری زنران ترأمیر  –گرریعبارتی زوج درمانی خرود تنطریم
 گذارد و این تأمیر معنی دار است. می

کمه آزمون بونفرونیمقایسه دو به دو زمان  .ها به 
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 . نتایج آزمو  بدنفیونی برا  متغیر عملدرد جنسی در مراحل مختلف4جدول 
 معنیدار   طایاستاندارد (I-J) تفاوت (J) مرحله (I) مرحله

 آزمونپیش
*71111/13- آزمونپ 

 72712/7 666/6 

 666/6 72712/7 *-1111/11 پیگیری

 آزمونپ 
*71111/13 آزمونپیش

 72712/7 666/6 

 662/6 72712/7 *-36666/27 پیگیری

 
که بین مراحل اول و دومنشان می 5نتایج جدول  اول و سوم و دوم و سوم تفراوت ، دهد 

 معناداری وجود دارد.

 نتایج آزمو  بدنفیونی برا  متغیرتعهد زناشویى در مراحل مختلف .5جدول 
 (I )مرحله مرحله (J ) تفاوت (I-J ) معنی دار   طایاستاندارد 

 666/6 60511/7 *-11111/13 آزمونپ  آزمونپیش

 666/6 60511/7 *-20007/13 پیگیری

*11111/13 آزمونپیش آزمونپ 
 60511/7 666/6 

 666/3 60511/7 -51111/6 پیگیری

 
کره برین مراحرل اول و دومنشان مری 1نتایج جدول   اول و سروم تفراوت معنرادری ، دهرد 

 وجود دارد ولی بین مراحل دوم و سوم تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

  
گیوه در سه مرحله .1نمددار  گیوه در سه مرحله .2نمددار  عملدرد جنسی دو   تعهد زناشویى دو 
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 گیری و نتیجهبحث 
برر  دلبسرتگی گرری _  تنظیمپژوهش حاضر بره منظرور تعیرین امربخشری زوج درمرانی خرود 

تعهرررد زناشرررویی و عملکررررد جنسررری در زنررران دارای رابطررره فرازناشرررویی انجرررام شرررد. نترررایج 
کرره زوج درمررانی خررود بررر متغیررر تعهررد زناشررویی و  دلبسررتگی گری _  تنظیمپررژوهش نشرران داد 

تعهرررد بررره ازدواج و تعهرررد اجبررراری ترررامیر داشرررت. ، تعهرررد بررره همسرررر همررره ابعررراد آن شرررامل:
بررر متغیررر عملکرررد  دلبسررتگی گررری _  تنظیمهمچنررین  نتررایج نشرران داد زوج درمررانی خررود 

، ارگاسرررم، سرررازیلغزنرررده، برانگیختگررری، ابعررراد آن شرررامل: تمایرررل جنسررری جنسررری و همررره
اد امربخشری زوج درمرانی خرود رضایتمندی و درد تامیر داشت. نتایج آزمون تعقیبی نشران د

بر متغیرهای تعهرد زناشرویی و عملکررد جنسری در مرحلره پیگیرری  دلبستگی گری _  تنظیم
در ( 3120) فرراعتمرادی و آریرن، هرایهرای پرژوهشماهره پایردار برود. ایرن نترایج برا یافترهسره

در افررزایش رضرررایت ( 3121) سررپهوند و همکرراران، افررزایش سررازگاری زناشررویی و ابعررراد آن
، هررادر توانمندسررازی زوج( 2632) کریررز و آرگررر، ی زوجررینشررناخت روانزناشررویی و بهزیسررتی 
 فرراطمی اصررل و همکرراران، در افررزایش سررالمت روانرری زوجررین( 3125) سررپهوند و همکرراران

کرراهش احسرراس تنهررایی زنرران( 3121) ، در درمرران خیانررت( 2631) فیررف و همکرراران، در 
کمره بره زوجرین ( 2667) زوال، در درمان خیانت( 2637) همکاران دوربین و-بالدراما بررای 

( 2631) مررارک و همکرراران، وفررایی و بهبررود روابررط زوجررینبرررای حررل بررن بسررت مربررو  برره برری
 گیرررروارد و وولررری، و رضرررایت از رابطررره، ترررامیر سررربه دلبسرررتگی برررر رضرررایت و میرررل جنسررری

بررر تعهررد ( 3121) ور و همکررارانپررتقرری، در درمرران اخررتالل تمایررل جنسرری زوجررین( 2637)
عبرادی ، بر اعتمراد زناشرویی زنران( 3121) عباسی و همکاران، زناشویی و رضایت جنسی

کریمررری در بهبرررود تعهرررد ( 3121) کریمیررران و همکررراران، برررر تعهرررد زناشرررویی( 3120) نرررژادو 
بررر رضررایت زناشررویی و حررل ( 3121) و منصرروری و همکرراران زناشررویی همسررران متعررار 

برره  یه درپژوهشررکرر( 2660) افترره بالنچررویج بررا ین نتررایررن ایراسررتا اسررت.  همچنررهررممسررئله 
ن یرردارد. او برره ا یپرداخترره بررود همخرروان یمررداخالت خررانواده محررور بررر ارتقرراف شرراد یبررسرر
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ش یاست منجر به افرزا یو زوج یم هدت شخصیه شامل تنظک یه مداخالتکد یجه رسینت
هررا بررا شررود. همچنررین ایررن یافتررهیانواده مررخرر یدر ف ررا یش شررادمانیو افررزا یتعهررد شخصرر

کررررفرررالپ، هرررایج پرررژوهشینترررا امربخشررری زوج درمرررانی سیسرررتمی ( 3123) زاده و منرررایی ذا
همسررویی دارد. ، هررای دارای صرردمه دلبسررتگیتلفیقرری در افررزایش سررازگاری زناشررویی زوج

کره دو مولفرره رضرایت زناشررویی و رضرایت هررا مریایرن یافتره کررد  جنسرری ترروان چنرین تبیررین 
کراهش یرا فقردان تعهرد زناشرویی رابطه کاهش رضایت زناشرویی موجرب  ای دوسویه دارند. 

کراهش رضرایت ، زوجین شده کاهش تعهد زناشویی نیز منجر بره برروز اخرتالالت جنسری و 
کرررد تررا درک  دلبسررتگی گررری _  تنظیمشررود. زوج درمررانی خررود جنسرری مرری کمرره  برره زنرران 

کننررد تررا در روابررط  عمیقرری نسرربت برره رفتارهررای خررود و علررت مشررکالت فعلرری خررود پیرردا 
رسرد برا ترری داشرته باشرند و بره نظرر مریتر و پاداا دهندههای سازگارانهانتخاب، زناشویی

بررا اسررتفاده از  هیجرران و رفتررار شررد.، تغییررر شررکل دلبسررتگی در آنرران موجررب تغییررر افکررار
دلبسررررتگی و بررره زنرررران در مرررورد نیازهررررای ، مرررداخالت دلبسررررتگی محرررور در ایررررن پررررژوهش

هرا بازسرازی دوبراره ایرن سربه، های تعامرل منفریسبه، های زیربنایی بین فردیهیجان
شرران را پررذیرا و ابررراز آمرروزا داده شررد تررا در رابطرره بررا همسررر در منررزل نیازهررای دلبسررتگی

کودکی متفاوت و ویژگری که هر یه  هرای کنند. همچنین در جلسات درمان متوجه شدند 
که بر رو گفرت: در تبیرین امربخشری ایرن یافتره مریابط بین آنها ترامیر دارد. خاصی دارند  تروان 

افرزایش مواجهره ، از طریق افزایش مبادله م بت رفترار، گریزوج درمانی مبتنی بر خودتنظیم
کمررره بررره زوجرررین در شرررناخت نقرررش خرررود در  برررا عواطرررف م برررت زوجرررین و همچنرررین 

کیفیرررت روابرررط و تعمیرررق صرررمیمیت ، تعارضرررات  گررررددمیررران زوجرررین مررریموجرررب ارتقرررا 
توانرد منجرر بره افرزایش عواطرف م برت در زوجرین و ایجراد کره ایرن امرر مری (.2663، هالفورد)

گررردد. همچنررین رویکرررد خررود بررا  دلبسررتگی گری _  تنظیملررذت بیشررتر در ارتبررا  زناشررویی 
نیازهررا و انتظررارات برره ، ابررراز احساسررات، هررای ارتبرراطی صررحیح و مناسرربآمرروزا مهررارت

شررود. در جررب درک متقابررل زوجررین از یکرردیگر و صررمیمیت زناشررویی بیشررتر مرریزوجررین مو
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زوجین بجای اینکره متکری بره تغییرر همسرانشران ، دلبستگی گری _  تنظیمزوج درمانی خود
گرررددباشررند تغییراترری در خودشرران شناسررایی مرری کرره منجررر برره بهبررود ارتباطشرران   کننررد 

گررری در سرره سررطح اقعرری رویکرررد خررود تنظرریممحترروای و (.3225، اسررنایدرز و برنررز، هرالفورد)
کرره عبارتنررد از مرحلرره اولمختلررف مداخلرره صررورت مرری کوترراه مرردت ، گیرررد  خررود تغییررری 

و هردت ، هراهای سرطح براال در رابطره زوجاست. تمرکز اصلی در این مرحله توسعه مهارت
یرابی و برازخورد، گذاری در رویکرد خرود نظرم بخشری برازبینی و  ،بره منظرور بهبرود، فراینرد ارز

کره ترالا یرابی در نظرر دارد  گذاری سازگارانه است. فراینرد ارز هرا هرای هرر یره از زوجهدت 
یرابی موقعیرت ی آنهرا را تقویررت و حرروادز زنردگی و فراینردهای سررازگارانه در رابطره، بررای ارز

کنرد. مرحلره دوم کاربردی از رابطه فراهم  یابی  ه بیتری رابطرتر جنبره روانی، نهایتا یه خود ارز
کرره زوجتغییررری اسررت. ایررن مرحلرره زمررانی مررورد اسررتفاده قرررار مرری و خررود هررا نتواننررد گیرررد 

کننرد. جنبره بیتری رابطره تر ی روانیاهدات خود تغییری را به طور موفقیت آمیزی شناسایی 
کمه میبه زوج کننرد و کند تا مسائل موجود در فرایندهای سرازگارانهها  کشرف  ی رابطره را 

کره  موقعیرت و حروادز زنردگی ممکرن اسرت روی ایرن ، چگونره مشخصرات فرردیبفهمند 
تغییر برا هردایت درمرانگر و خرود تغییرری اسرت. هردت ، فرایندها امرگذار باشد. مرحله سوم

کمه به زوج که رابطه را تقویت میها در توسعه مهارتدر این مرحله   کند. هایی است 
هررای حمایررت جررویی و کرره بررا نقررشآمرروزد زوج درمررانی دلبسررتگی محررور برره زوجررین مرری

کننرردگی آشرررنا شررده و در مواجهرره برررا موقعیررت ، هررای دشررروار در روابررط زناشررروییحمایررت 
دسترسرری عرراطفی بیشررتر و بهتررری برره یکرردیگر داشررته و بررا ایجرراد تحرروالتی در عقایررد فررردی 
کررراهش  پیرامررون خررود و همسررررا روابررط زناشررویی را ترررا حررد امکرران بهبرررود بخشرریده و برره 

کمه میتعارضات      (.3125، امینی نسب و فرپ بخش) کنندزناشویی 
زوجررین فرآینرردهای ناهشرریار تامیرگررذار در  دلبسررتگی گررری _  تنظیمدر زوج درمررانی خررود 

گاه شده و در طول جلسرات تجارب و آسیب، رابطه های اولیه و نحوه التیام آنها در رابطه آ
هرای خرود را آموزنرد و آموخترهشرده را مری های سرکوبنحوه تعامل و ابراز و بیان نیاز، درمان
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گیرنررد. از سرروی دیگررر در برخرری از زن و شرروهرها ممکررن اسررت در رابطرره بررا همسررر بکررار مرری
یرادی برر  کرار ز اختالل عملکرد جنسری در یکری از آنهرا دیرده شرود. در ایرن مواقرع الزم اسرت 

که درمران، روی بهبود ارتبا  زن و شوهر انجام شود فرردی را برا زوج درگیرر  و شاید نیاز باشد 
کرررد.در فعالیررت یررابی  کرررو و ) هررای جنسرری خررارج از ازدواج انجررام داد و اهرردات وی را ارز

انجرام مرداخالت بررای ، هرای پیشریننروآوری ایرن پرژوهش بررخالت پرژوهش (.2666، ریدلی
 زوج درگیر در رابطه فرازناشویی بود.

کررروچکی   کررره باعررری شرررد در نمونررره  محررردودیت پرررژوهش حاضرررر مسرررائل فرهنگررری برررود 
پژوهش انجام شود. محدودیت دیگر پژوهش نوع سواالت پرسش نامه عملکرد جنسری برود 

کلی شود لذا تعمریم نترایج بره نمونره آزمون پیشکه ممکن است باعی تامیر  هرای در نتیجه 
 دیگر باید با احتیا  انجام شود. 

، شود با توجه به نقش رضایت جنسری و ارتبرا  آن برر صرمیمیت زناشرویییپیشنهاد م
کرز مشراوره پریش مداخالت و آموزا های الزم در زمینه عملکرد جنسی برای زوجرین در مرا

شرود مرداخالت زوج درمرانی برا رویکردهرای مختلرف برا از ازدواج انجام شرود. پیشرنهاد مری
تعهرررد زناشررویی و پیشررگیری از روابرررط  هرردت بهبررود روابررط زوجرررین جهررت ایجرراد و تررداوم

هرررا و مرررردان دارای رابطررره شرررود در سرررایر جمعیرررتفرازناشرررویی مرررومر باشرررد. پیشرررنهاد مررری
گرررردد.  فرازناشرررویی مرررداخالت زوج درمرررانی انجرررام شرررود و باعررری پایرررداری روابرررط زوجرررین 

گیرررری بررره والررردین جهرررت پیشرررگیری از شرررکلشرررود آمررروزا فرزنرررد پرررروری پیشرررنهاد مررری
کودکان انجام شود تا زمینههای دسبه ای جهت افرزایش سرطح تعهرد لبستگی ناایمن در 

پیشرررنهاد  زناشرررویی بررره عنررروان عامرررل بازدارنرررده از رابطررره فرازناشرررویی در بزرگسرررالی باشرررد.
هررایی بررا رویکردهررای مختلررف در حرروزه زوج درمررانی و خررانواده درمررانی شررود پررژوهشمرری

 ود.جهت زنان دارای رابطه فرازناشویی انجام ش

 موازین اخالقی
کرد اخرالق   .IRمقالره حاضرر برگرفتره از رسراله دکترری نویسرنده اول در رشرته مشراوره برا 
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MUK.REC.1398.104 گاهانررره ، در ایرررن پرررژوهش مررروازین اخالقررری شرررامل اخرررذ رضرررایت آ
 .ت مین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد

 سپاسگزاری 
اجررررای ایرررن پرررژوهش همکررراری در پرررژوهش حاضررررکه در کننده  از تمرررامی افرررراد شررررکت

 شود. کردند تقدیر و سپاسگزاری می

 منابع
دلبسررتگی بررر سررازگاری  -گررریتررامیر زوج درمررانی تلفیقرری مبتنرری بررر خررود تنظرریم (.3120) ،ع، ن؛ و اعتمررادی، فرررآریررن

کاربردیشناس رواندانش و پژوهش در ، زناشویی زوجین  . 03-73 ،(01) 2، ی 
کاشرانیان کرارا؛ ، افشاری  سراز  شناسرایی عوامرل زمینه (.3121) ،ع ا، ت؛ و تاجیره اسرماعیلی، زادهک؛ محسرن، زهرا

 .  315-323 ،(73) 31، های مشاورهمجله پژوهشخیانت زناشویی در زنان. 
پررذیری در پررژوهش تررامیر زوج درمررانی دلبسررتگی محررور بررر بهبررود انطبرراق (.3125) ،ک، ز؛ و فرررحبخش، نسرربامینرری

کاه  .21-5 ،(15) 35، های مشاورهمجله پژوهشش تعارضات زناشویی. خانوادگی و 
کرراهش اسررترس ادراک  بررسرری امربخشرری آمرروزا ترراب (.3121) ،ن، پ؛ و سررعادتی م، ا؛ باغسررتانی، پررورتقرری آوری بررر 

 . 11-73 ،(13) 31، یاد پژوهیفصلنامه اعت ک.تر شده و مشکالت ارتباطی زنان دارای همسر معتاد در حال
ینررالی، جرروادی هررای بیتی والرردین و سرربهتر هررایآمررادگی برررای خیانررت زناشررویی: نقررش شرریوه (.3127) ،ع، س؛ و ز

 .111-151 ،(10) 35، مجله خانواده پژوهیدلبستگی. 
 . تهران: دانژه. جان بالبی: نظریه دلبستگی (.3121) ،ک؛ و ابوحمزه؛ ا، خوشابی
 ،(3121) جمررره فررررزین رضررراییتر .خالصررره روانپزشرررکی، سرررادوککررراپالن و  (.2631) ،پ، و آ؛ و ر، ب ج؛ س، سرررادوک

 تهران: ارجمند.، جلد دوم، ویراست یازدهم
امربخشرری الگرروی زوج درمررانگری  (.3125) ،ع، م ع؛ و الهیرراری، س ک؛ بشررارت، زاده طباطبرراییت؛ رسررول، سررپهوند

 3، 7، ی بررالینیشناسرر انرودلبسررتگی برر رضررایت زناشرویی و سررالمت روانرری زوجرین.  -گررریتلفیقری خررود تنظریم
(21)، 12-27. 

مقایسررره مررردل زوج درمرررانگری  (.3121) ،ع، م ع؛ و الهیررراری، س ک؛ بشرررارت، زاده طباطبررراییت؛ رسرررول، سرررپهوند
سازی انرری  درافرزایش رضرایت زناشرویی و بهزیسرتی غنی با مدل دلبستگی گری _  تنظیمتلفیقی مبتنی بر خود 

 .11-76 ،(3) 2، معاصرشناسی روانشناختی زوجین. روان
مقایسه خیانت زناشویی و هوا هیجرانی مطلقرین و افرراد متاهرل عرادی شرهر  (.3125) ،م، زادهک؛ و طالیی، سواری

 .07-12 ،(30) 2، ی بالینیشناس روانمجله دستاوردهای اهواز. 
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کرراهش مقایسرره امربخشرری زوج درمررانی الرری  برره صررورت انفررر (.3117) ،ع، م؛ و شررفیع آبررادی، سررودانی ادی و تررو م در 
کاربردیشناس رواندانش و پژوهش در ، تعارضات زناشویی  .3-26، 17، ی 

بررسری رابطره رضرایت جنسری و تعهرد زناشرویی زوجرین شهرسرتان  (.3111) ،س، ت؛ و محبری، م؛ بهرامی، سیاهشاه
 .211-211 ،(1) 33، مجله اصول بهداشت روانیشهرضا. 
کریمی، شیخ السالمی ، بینری تعهرد زناشرویی برر اسراس رضرایت جنسریپریش (.3120) ،م، زادهدادااا؛ و ، ع؛ خدا

 .22-13 ،(3) 1، مجله دین و سالمتپذیری. سالمت معنوی: نقش میانجی مسئولیت
کریمی، رادعبادی گراتمنی برر تعهرد زناشرویی  -امربخشری زوج درمرانی شرناختی (.3120) ،ک، نرژادس م؛ و  سیسرتمی 

 .71-22 ،(1) 3، 1، سازی خانوادهمشاوره و غنی، زوجین شهر مشهد. آسیب شناسی
گالسررر بررر تعهررد شخصرری  (.3121) ،ت، م؛ و بهرامرری، زادهس ا؛ فرراتحی، پ؛ احمرردی، عباسرری تررأمیر واقعیررت درمررانی 

 .11-12 ،(3) 2، سازی خانوادهمشاوره و غنی، آسیب شناسیزوجین. 
امربخشرری درمرران بررین سیسررتمی پیمرران شررکنی بررر  (.3121) ،ر، غ؛ و خجسررته مهررر، م؛ رجبرری، م؛ سررودانی، عباسرری

 .  12-02 ،(2) 36، فصلنامه زن و جامعهاعتماد زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر. 

گررری تمایزیررافتگی خررود و  هررای دلبسررتگی و تعهررد زناشررویی بررا میررانجیبررسرری رابطرره سرربه  (.3125) ،ن، عبرردالهی
گناه  دانشگاه شهید چمران اهواز.، بیتی و روان شناسیتر دانشکده علوم، . رشته مشاورهاحساس 

گرجررری، ا؛ حررراتمی، ا؛ اعتمرررادی، فتحررری تعهرررد زناشرررویی و در ، هرررای دلبسرررتگیرابطررره برررین سررربه (.3123) ،ز، ا؛ و 
 .01-12 ،(31پیاپی2) 1، و مطالعه خانواده مجله زندانشجویان متاهل دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 

کررر، زادهفررالپ مرردار و زوج درمررانی سیسررتمی تعیررین میررزان امربخشرری زوج درمررانی هیجرران (.3123) ،ب، ه؛ و منررایی ذا
ی شناسرر روان -مطالعررات اجتمرراعیهررای دارای صرردمه دلبسررتگی. تلفیقرری در افررزایش سررازگاری زناشررویی زوج

 .17 -336 ،(5) 36، زنان
نقررش عملکرررد جنسرری و تجربرره شکسررت عرراطفی در  (.3120) ،ک، ی؛ و شررریفی، سررودجانی ب؛ رنجبررر، قاسررمی

 .50-01 ،(31) 3، یشناس روانرویش گرایش زوجین به روابط فرازناشویی. 
کننررده (.3120) ،ع، الهرریخ؛ و امرران ، م؛ اصررالنی، کررردی هررای رابطرره صررمیمیت جنسرری و اعتمرراد برره عنرروان تعرردیل 

کاربردیفصلنامه روانتگی ایمن و تعهد زناشویی. سبه دلبس  .111-113 ،(5) 1، 33سال ، شناسی 
یرردلی، کرررو یکرررد سیسررتمی (.3121) ،ج، م؛ و ر کرراربردی بررا رو ، السررادات موسررویجمرره اشرررتتر .رفترراری -زوج درمررانی 

یان.، چاپ سوم کاو  تهران: مهر 
کریستنسن، ا؛ محمدی، ن؛ زارعی، کریمیان جنسریت زوج درمرانی: بررسری و ، تلفیقری، هرایدرمان (.3121) ،ا، ک؛ و 

گیررری مجرردد در بهبررود تعهررد زناشررویی سررنجی امربخشرری زوج درمررانی رفترراری التقرراطی و درمرران تصررمیمهررم
 .  23-11 ،(22پیاپی ) ،2، 0، مجله مشاوره وروان درمانی خانوادههمسران متعار . 

کریمرری، کریمیرران گنرراه بررا تعهررد زناشررویی برر (.3126) ،ب، ی؛ و بهمنرری، ن؛  سرری رابطرره ابعرراد سررالمت روان و احسرراس 
 .210-251 ،(2) 3. مشاوره و روان درمانی خانوادافراد متأهل. 



 08 .................................................................................... .. .دلبستگی گری _  درمانی خودتنظیم  اخرب شی زو 

 

، بینرری میررزان احتمررال پیمرران شررکنی در روابررط زناشررویی براسرراس سررطح تمررایز یررافتگی پیش (.3121) ،م، گررودرزی
 .22-16 ،(73) 31، مشاورههای مجله پژوهشعملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی. 

رفتاری بر افزایش سرازگاری زناشرویی.  -بررسی امربخشی زوج درمانی سیستمی (.3123) ،ع، پورم؛ و بوستانی، گودرزی
 .213-220 ،(2) 2، درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روان

کریمری مررانی، م؛ فرراطمی اصررل، گرودرزی مرردار بررر  درمررانی هیجان امربخشری زوج (.3121) ،ع ر، پررورپ؛ و بوسررتانی، ا؛ 
دانرررش و پرررژوهش در روان  احسررراس تنهرررایی زنررران آسررریب دیرررده از روابرررط فرازناشرررویی در شهرسرررتان سرررلماس.

کاربردی  .51-17 ،(2) 26، شناسی 
بررره عنررروان شررراخس ( FSFI) اعتبرررار نسرررخه فارسرررری مقیرررراس (.3117) ،س، زادهم؛ و فقیررره، یخ؛ حیررردر، یمحمرررد

 .6-36 ،(1) 7، مجله پایش، زنانعملکرد جنسی 

، هرای دلبسرتگیبینی تعهد زناشویی زنان بر اساس شریوهپیش (.3127) ،ا، زادهک؛ و بلو ، ع؛ فرحبخش، محمودپور
 .01-15 ،(3) 1، مشاوره و روان درمانی خانوادهخودشفقتی و تحمل پریشانی. 

کیمیایی، منصوری   امربخشری زوج درمرانی خرودتنظیمی برر رضرایت  .(3121) ،ا، ع؛ و منصوری، س ع؛ مشهدی، ن؛ 
 3، 35دوره ، شناسرری بررالینی و شخصرریفصررلنامه روانهررای هویررت و حررل مسررئله خررانواده. سرربه، زناشررویی

(20)، 06-13.  

اخرتالل عملکررد جنسری و مشرکالت طبری  (.3125) ،پ، ت؛ و علروی مجرد، م؛ رم رانی تهرانری، س؛ سریمبر، نظرپرور
 .133 -721 ،(33) 71، مجله دانشکده علوم پزشکی تهرانای در زنان یائسه. زمینه

بینررری تعهرررد مررردل سررراختاری پررریش (.3121) ،ن، ع؛ و فرخررری، ت؛ معتمررردی، پ؛ سرررهرابی، س؛ اسرررکندری، هرررادی
هررای ناسررازگار اولیرره. هررای دلبسررتگی و متغیرهررای میررانجی خررودکنترلی و طرحرروارهزناشررویی بررر اسرراس سرربه

 .  11-06 ،(21) 7، هنگ مشاوره و روان درمانیفصلنامه فر
هررای دلبسررتگی بررا تعهررد رابطرره سرربه (.3121) ،ن، ع؛ و فرخرری، ت؛ معتمرردی، پ؛ سررهرابی، س؛ اسررکندری، هررادی

 .12-52 ،(06) 31، های مشاورهمجله پژوهشوفایی زناشویی. زناشویی در افراد مرتکب بی
یتبررورن، هررالجین کررراس و تهررران:  (.3125) جمرره یحیرری سرریدمحمدیتر .آسرریب شناسرری روانرری (.2635) ،س، ر پ؛ 
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