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Abstract
The purpose of the present study was to examine the
effectiveness of emotionally focused couple therapy
using the "Hold Me Tight" method on attachment
چکیده
styles, marital adjustment, and sexual intimacy during
 تعیین اثربخشی زوجدرمانی هیجاا مادار با،هدف از پژوهش حاضر
the first five years of marriage. This research was  ساازااری،شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبکهای دلبستگی
conducted in terms of purpose and semi-experimental زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین در پنج سال اول زندای زناشاویی
methodology in the form of pretest-posttest follow-up.
 طرح پژوهش ب لحاظ هادف اااربردی و از منظار روششناسای.بود
The statistical population of this study included urban
couples in 2020.Thirty-five couples agreed to  جامعاۀ.پیگیاری باود- پسآزماو- نیم آزمایشی در قالب پیش آزمو
participate in the study and were randomly divided  زوج35 . باود1399 آماری پژوهش شامل زوجین شهر تهرا در سال
ب روش نمونا ایاری دردساتر بارای شارات در پاژوهش اما
into an experimental and a control group. Couples
training consisted of 4 sessions of 4 hours each over 4 آمادای اردند ا ب طور تصادفی در دو اروه آزماایش و انتارل قارار
consecutive weeks. The measurement instruments  زوجین ب مدت چهار جلسۀ چهارسامت در چهار هفتۀ متاوالی.ارفتند
were the Revised Adult Attachment Scale Collins and  ابزار سنجش پرسشنامۀ تجدیدنظرشدۀ سبک دلبستگی.آموزش دیدند
Reed (RAAS), the Dyadic Adjustment Scale Spinner )DAS(  پرسشنامۀ سازااری زناشویی اسا ینر،)RAAS( اولینز و رید
(DAS), and the Standard Sexual Intimacy )SSIQ( و پرسشنامۀ استاندارد صمیمیت جنسی بط نای و همکاارا
Questionnaire (SSIQ) of Botlani et al. For data SPSS  برای تحلیل دادهها از روش تحلیال آمیختا و نار افازار.بود
analysis, the mixed method analysis was used with زماا بار- اثر تعاملی ااروه، در پژوهش حاضر. استفاده شد24 نسخۀ
SPSS software version 24. In the present study, the
 ساابک دلبسااتگی،)F=10/87، P=0/001( ساابک دلبسااتگی ایماان
interactive effect of time group on secure attachment
style (P=0.001, F=10.87), ambivalent attachment style P=0/002(  رضااااایت دونفااااری،)F=5/80، P=0/011( دوسااااوارا
(P=0.011, F=5.80), dyadic satisfaction (P=0.002, ) و صاامیمیتF=7/92، P=0/001(  همبسااتگی دونفااری،)F=8/06،
F=8.06), dyadic correlation (P=0.001, F=7.92), and  نتایج نشاا داد زوجدرماانی.) معنادار بودF=4/47، P=0/014( جنسی
sexual intimacy (P=0.014, F=4.47) was significant. هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» سبکهای دلبستگی
The results of the present study indicate that اضاطرابی و صامیمیت جنسای را در زوجاین بهباود/ایمن و دوسوارا
emotionally focused couples therapy using the Hold
.میبخشد
Me
Tight
method
improves
secure
and  محکم مارا در، زوجدرمانی، هیجا مدار، دلبستگی:واژههای کلیدی
ambivalent/anxious attachment styles and sexual
. صمیمیت جنسی، سازااری زناشویی،آغوش بگیر
intimacy in couples.
Keywords: Attachments, Emotionally Focused,
Couple Therapy, Hold Me Tight, Marital Adjustment,
Sexual Intimacy.
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مقدمه
ازدواج و تشکیل خانواده مهمترین حادثۀ زندای هر فرد پس از پدیدۀ تولد ب شمار میرود؛ ب طوریا در
قالب یک مرف اجتمامی ا جنبۀ مقد نیز دارد ،ب برآوردهارد نیازهای ماطفی ،جنسی و اقدامات
حمایتی زوجین مشرومیت میبخشد و همسرا در قبال یک رابطۀ مبتنی بر تعهد ،مشق و قدرشناسی را ب
یکدیگر هدی میانند (راج ات نیتو .)2017 ،همچنین براسا نظری های رشد خانواده ،توج ب ارتباط میا
روابط زناشویی و پیامدهای ناشی از آ در سالهای اولیۀ ازدواج از اهمیت ویژهای برخوردار است .مدیریت
تعارضها و حفظ و تداو صمیمیت از طریق تعام ت روزمره یکی از مهمترین چالشهایی است ا زوجین
در اوایل زندای مشترک با آ روب رو هستند؛ ب طوریا از این دوره با منوا دورۀ انتقالی یاد اردهاند ا
طی آ  ،زوجین در معرض هجو رویدادهای استر زا قرار میایرند (ایو )2019 ،ا مواجه با این دست از
استر ها ااهش بیشتر رضایت زناشویی را در سالهای اولیۀ ازدواج برای همسرا ب همراه دارد (اا ،
میلک ،میولی ،بردبری و بودنمن.)2017 ،
یکی از مواملی ا سهم اصلی در شکلایری ،استمرار و از طرفی ازبینرفتن روابط زناشویی را دارد،
سبک دلبستگی 1زوجین است (رفاهی .)2016 ،افراد بست ب باورهای اساسی و هدفی ا از رابط دارند ،در
پاسخهای ماطفی ب موامل تنشزا متفاوت رفتار میانند ا این امر براسا سبکهای دلبستگی مشخص
میشود (پیترومونااو و بک .)2015 ،سیستم دلبستگی در راستای حفظ بقا و اطمینا از نزدیکی با افرادی ا
2
در انار آ ها فرد احسا امنیت دارد ،ممل میاند .درواقع سیستم دلبستگی میزا نیاز ب حس تعلقخاطر
را تنظیم میاند .هنگامیا این نیاز برآورده میشود ،زوجین ب شدت ب سمت داشتن یک رابطۀ حرف ای 3با
معیارهای اخ قی مناسب متمایل میشوند و ب این ترتیب رابط رضایتبخشتر و پایدارتر میشود (لورت-
لویت و ساای-شوارتز .)2015 ،احسا امنیتی ا از سبک دلبستگی ایمن ب دست میآید ،ب تما جنب های
رشد روا شناختی امک میاند و توانایی فرد را در مقابل با مشک ت زندای افزایش میدهد ،اما سبکهای
دلبستگی ناایمن اضطرابی و اجتنابی ،فرد را در مواجه با بحرا ها آسیبپذیر میاند و مانع رشد سالم
شخصیت میشود .چنانچ افراد نتوانند رابطۀ دلبستگی ایمن را ب منوا یک بزراسال برقرار انند ،معموالً در
بزراسالی در برقراری رابطۀ سالم با همتاها ،امضای خانواده و همسر خود دچار مشکل میشوند و در معرض
مشک ت بسیاری قرار میایرند (دبان .)2019 ،
سازااری زناشویی 4ب رضایت الی ز و شوهر از یکدیگر و ب یک احسا سعادت دوطرف اط ق
میشود .درواقع سازااری یک توافق دوطرف بر سر میزا محبت ،صمیمیت و تطابقی است ا زوجین در
همراهی با یکدیگر ب آ متعهد میشوند (میر ،وانی و سانکار .)2016 ،تأثیر سازااری زناشویی ن تنها س مت
1. attachment style
2. relatedness
3. pro-relationship
4. marital adjustment
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جسمی همسرا  ،بلک س مت روا آ ها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ ب طوریا احسا خوشبختی و
رضایت مشترک در مقایس با مشاجراتی ا احتماالً درنهایت ب ط ق منجر میشوند ،تأثیر بیشتری در حفظ
یک ازدواج طوالنیمدت و پایدار دارند (احمد و اقبال  .)2019 ،زوجینی ا از سطح سازااری خوبی برخوردار
هستند ،رضایت از رابط را نیز با هما ایفیت تجرب میانند؛ ب طوریا از برقراری رابط با خانواده و
دوستا لذت میبرند و در زما بروز مشکل از آ ها چارهجویی میانند .همچنین این همسرا لذت جنسی
بیحدوحصری را تجرب میانند (نجفی ،سلیمانی ،احمدی ،جاویدی و اامکار.)2015 ،
1
مامل مهم دیگری ا در حوزۀ زناشویی باید ب آ پرداخت شود ،صمیمیت جنسی است .مد صمیمیت
جزو آ دست از موارد متداولی است ا زوجین در جلسات رویکرد غنیسازی زوجین 2مطرح میانند ا
میتواند سبب بروز مشک تی در زمینۀ روابط جنسی و ماطفی شود (باومن ،بیگار  ،پارادیس و اادبات،
 .)2020صمیمیت ب احسا نزدیکی ،ارتباط ناشی از خودافشایی 3و پذیرش 4تعریف شده است و صمیمیت
جنسی را تجربۀ ناشی از ابراز محبت و فعالیت جنسی تعریف اردهاند (یو ،بارتل-هارینگ ،دی و انگاما،
 .) 2014ب بیانی دیگر ،صمیمیت جنسی موجب افشای افکار ،احساسات ،خواست ها و خیالبافیهای حسی و
جنسی میشود و اصوالً این نوع صمیمیت صرفاً برای تحریک جنسی ب اار میرود (فرهادیا .)1395 ،
همچنین میل جنسی زمانی افزایش پیدا میاند ا همسرا بیشتر مورد توج هم قرار ایرند و واانش
ماطفی متفاوت تری را دریافت انند ا این موضوع زیرساخت صمیمیت زوجین را تشکیل میدهد (و
النکولد ،جیکوبز ،تویسن ،دویت و وربو  .)2018 ،درواقع مهمترین معیاری ا میزا صمیمیت جنسی
زوجین را پیشبینی میاند ،مدتی است ا زوجین با یکدیگر وقت میاذرانند (اارلسو  ،هنسا و فیتزروی،
) 2016؛ چرا ا ممق صمیمیت یک رابط تا حد زیادی ب برقراری یک ارتباط مؤثر بستگی دارد
(ذخیرهداری ،نوابینژاد و اورایی.)2019 ،
5
در این میا  ،زوجدرمانی هیجا مدار مدلی از رابط است ا پیوند و هیجا را در اولویت قرار میدهد و
پاسخهای هیجانی را ب منوا الید اصلی رضایت و ثبات در رابط معرفی میاند (جانسو .)2019 ،
زوجدرمانی هیجا مدار ،یک رویکرد اوتاهمدت ،ساختاریافت و برمبنای مشاهدات ملمی است ا برای اار با
زوجین طراحی شده است ا هم ب صورت فردی و هم در قالب خانواده قابلاجرا است (استاوریاناپولس ،فالر و
فارو .)2014 ،پیشفرض اصلی این مدل این است ا همسرا ب دلیل مد بیا و ابراز هیجا های اصلی ا
بسیار هم آسیبپذیر هستند و همچنین برآوردهنشد نیازهای دلبستگی ،در یک چرخۀ معیوب قرار میایرند
و این چرخۀ منفی سبب میشود یک طرف رابط  ،منتقدان و تهاجمی برخورد اند و در مقابل ،طرف دیگر با
مقبنشینی و انارهایریارد  ،از پاسخداد امتناع اند و اریزا از رابط باشد (زیتیناالو-سیدا و نینو،
1. sexual intimacy
2. couple enrichment approach
3. self-disclosure
4. acceptance
5. emotional focused couple therapy
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 .)2019درواقع زوجدرمانی هیجا مدار ،نومی رویکرد مبتنی بر نظریۀ دلبستگی است ا براسا اصول
انسا ارایان و سیستماتیک ترسیم شده است؛ ب طوریا این روش درجهت بهبود مملکرد روابط با ایجاد
پیوندهای دلبستگی ایمن ب زوجین امک میاند (ویب و جانسو  .)2016 ،از این مدل برای حل مسائل
زوجین از جمل مشک ت جنسی آ ها نیز میتوا استفاده ارد (هرتلین ،تیم و دانیلو)2020 ،؛ چنا ا از
منظر رویکرد هیجا مدار ،مملکرد جنسی در چارچوب پیوندهای دلبستگی شکل میایرد (ویب و همکارا ،
 .)2019از طرفی زوجدرمانی هیجا مدار با اص ح الگوهای خشک و چرخهای تعاملی زوجین ،مد تحمل
زوجین در رویارویی با هیجا ها را ااهش و سازااری زوجین را افزایش میدهد (صاحبی بزاز ،سودانی و
مهرابیزاده .)1398 ،شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» یک مداخلۀ اروهی امیدبخش است ا براسا
رویکرد هیجا مدار پای اذاری شده است (لینچ .)2015 ،جانسو ( )2008با معرفی اتاب محکم مرا در
آغوش بگیر :هفت مکالم برای ماشقان زیستن ا مبتنی بر هفت مکالم برای تداو مشق است ،در زمرۀ
یکی از بنیا اذارا نسخ های آموزشی روش هیجا مدار قرار ارفت (فیشر ،استوای ،ساساای و سکستو ،
 .)2014این هفت مکالم شامل تشخیص افتواوهای ویرانگر ،1یافتن نقاط آسیبدیده ،2مواجهۀ مجدد با
یک لحظۀ دشوار ،3محکم مرا در آغوش بگیر ،4بخشید آسیبها ،5پیوند از طریق رابطۀ جنسی 6و تما و
درنهایت زنده نگ داشتن مشق 7است (همیلتو .)2020 ،
شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» تلفیقی از درما هیجا مدار برای زوجین است ا براسا سی سال
تحقیق درخصوص اثربخشی این نوع درما پدید آمده است (وونگ ،ارینمن و بادوین )2018 ،و از آنجا ا
جانسو ( ) 2011معتقد است فاصلۀ هیجانی بیش از تعارضات بین زوجین ب مشک ت آ ها دامن میزند،
برنام های آموزشی مربوط ب روابط زوجین باید بیشتر بر استرش ارتباطات هیجانی تأاید داشت باشد و بر
همین اسا برنامۀ آموزشی «محکم مرا در آغوش بگیر :افتواوهایی برای ارتباط» 8را معرفی میاند ا
هدف آ ایجاد رابط ای قویتر با احسا امنیت بیشتر است (استاوریانوپولو  .)2015 ،ب مبارتی این برنامۀ
آموزشی ب همسرا اجازه میدهد تا با دستیابی ب راههای جدیدی برای تغییر سبک دلبستگی خود،
روابطشا را ب طور متفاوتی تجرب انند و با برقراری پیوندهای ماطفی محکمتر ا آ ها را در مقابل
اسالتهای فیزیکی و هیجانی ایمن نگ میدارد ،یک زندای بلندمدت همراه با سعادت را ب یکدیگر هدی
دهند (ایمهوف.)2019 ،
در راستای اثربخشی رویکرد هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» پژوهش پورقناد ()1397
1. recognizing the demon dialogues
2. finding the raw spots
3. revisiting a rocky moment
4. hold me tight – engaging and connection
5. forgiving injuries
6. bonding through sex and touch
7. keeping your love alive
8. hold me tight: conversations for connection
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روی  24زوج نشا داد رویکرد هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» میتواند در زمینۀ بهبود
الگوهای ارتباطی زوجین مورد استفادۀ مشاورا و درمانگرا خانواده قرار ایرد .مدنی ،هاشمی ال ایگانی و
غ معلی لواسانی ( )1395در پژوهشی ا اثربخشی مدل تلفیقی رویکرد هیجا مدار و مدل ااتمن)2008( 1
را بر ایفیت رابطۀ زناشویی زنا متأهل بررسی ارد ،از شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» استفاده اردند ا
نتایج نشا داد این مدل تلفیقی موجب افزایش معنادار ایفیت رابطۀ زناشویی و تما شش خردهمقیا آ
(رضایت ،امتماد ،تعهد ،شوق و شور جنسی ،صمیمت و مشق) شده است .همچنین نتایج آزمو اندازهایری
مکرر نشا داد اثربخشی آموزش مدل تلفیقی حاضر بعد از یک ماه مانداار بوده است .در پژوهش مورایس و
همکارا ( ،)2019زوجین شراتاننده افزایش دانش درکشده و اسب دانش واقعی درمورد مفاهیم مربوط
ب دلبستگی و صمیمیت جنسی را تجرب اردند .نتایج پژوهش آ ها بهبود الگوهای دلبستگی و رضایت از
ر ابط را با روند افزایش معنادار رضایت جنسی نشا داد .در پژوهش اندی ،جانسو  ،ویب ،ویلت و تاسکا
( ،)2019یافت ها بیانگر اثربخشی اوتاهمدت برنامۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» روی زوجین و متأهلها بوده
است .پژوهش دیگری توسط خا ( )2018با هدف تعیین اثربخشی شیوۀ مذاور بر سبکهای دلبستگی
صورت ارفت است .شراتانندهها در این پژوهش بهبود قابلتوجهی را از مرحلۀ پیشآزمو تا پسآزمو در
تما زیرمقیا های دلبستگی ایمن از جمل نزدیکی ،2ارتباط ،3ایمنی ماطفی 4ازارش اردند ا نشا دهندۀ
ااهش سطح دلبستگی اجتنابی و دوسوارا (اضطرابی) بوده ا موجب افزایش سطح دلبستگی ایمن شده
است .یافت های پژوهش انرادی ،دینگمانس ،نوردهف ،فینکنائر و امفو ( )2018ب شیوۀ «محکم مرا در
آغوش بگیر» نشا داد نمرات زوجین خودمراجع در تما مراحل آموزش در همۀ اقدامات ،از جمل رضایت از
رابط  ،دلبستگی ایمن ،بخشش ،هماهنگیهای روزان  ،رفتارهای مراقبتی و روا شناختی بهبود چشمگیری
داشت است و پیگیری س ماه و نیم نشانگر حفظ تغییرات فوق بوده است .در زوجین الینیکی ا از نظر
سطح دلبستگی ناایمن و آسیبهای روا شناختی در وضعیت مناسبی نبودند ،بهبودی در طول مدت درما ،
متوسط ازارش شده است و در پایا مرحلۀ پیگیری نیز این تغییرات ااهش زیادی پیدا ارده بودند.
با نگاهی ب آنچ مرور شد ،رویکرد هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» رویکردی مؤثر در
بهبود سبکهای دلبستگی ،سازااری زناشویی و روابط جنسی زوجین ب شمار میآید ا در داخل اشور امتر
ب اثربخشی این رویکرد بر این متغیرها پرداخت شده است .م وه بر این ،از آنجا ا بیشترین ناسازااریهای
زناشویی در پنج سال اول زندای رخ میدهد (شهولی و رضاییفر )1390 ،و سبکهای دلبستگی (حسینی
حسینآباد ،غباری بناب ،مشایخ ،سوداار و فرخی1397 ،؛ سیگل ،لوین و سولومو  )2019 ،و روابط جنسی
(ملیاابری دهکردی ،حیدرینسب و ایقبادی )1392 ،از جمل موامل اثراذار بر سازااری زناشویی هستند،
1. Gottman method
2. closeness
3. connection
4. emotional safety
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انجا پژوهش حاضر و آزمو اثربخشی مداخ ت درجهت معرفی مؤثرترین آ ها بر اهمیت و ضرورت
پژوهش حاضر میافزاید؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر آزمو فرضیۀ زیر است:
زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر سبکهای دلبستگی ،سازااری زناشویی
و صمیمیت جنسی زوجین در پنج سال اول زندای زناشویی اثربخش است.

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
مطالعۀ حاضر از نظر هدف ااربردی و از نظر روششناسی ،نیم آزمایشی است و در قالب طرح پیشآزمو -
پسآزمو -پیگیری با اروه انترل و اواه قرار میایرد .جامعۀ آماری پژوهش شامل زوجین شهر تهرا در
سال  1399است و نمونۀ آماری پژوهش حاضر شامل  35زوجی هستند ا ب صورت نمون ایری دردستر
از میا صد زوجی ا معیارهای ورود ب پژوهش درموردشا صادق بود ،انتخاب شدند .این زوجین از طریق
فراخوا ممومی منتشرشده روی تارنمای روا دید در خرداد  ،1399درخصوص شرات در طرح آموزشی-
پژوهشی بهبود روابط زوجین ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» ب صورت برخط ثبتنا ارده بودند.
براسا جدول اوهن و با توج ب  α=0/05حجم نمون  28نفر محاسب شد ،اما ب دلیل پیشگیری از
ریزشهای مرسو در مداخ ت با طرح پیشآزمو  ،پسآزمو و پیگیری ،آموزش مذاور با هما  35زوج
آغاز شد .معیارهای ورود ب پژوهش مبارت بودند از :تکمیل فر رضایت آااهان برای شرات در پژوهش،
داشتن حداقل  18سال سن ،داشتن حداقل تحصی ت دی لم ،سکونت در شهر تهرا  ،حدااثر پنج سال طول
مدت ازدواج ،زندای مشترک و دائمی با همسر ،اسب نمرۀ یک انحراف پایینتر از میانگین در مقیا
سازااری زناشویی در هردو زوج ،نداشتن امتیاد ب مواد امتیادآور و الکل ،مد تصمیم برای ط ق و مد
شرات در هر نوع برنامۀ آموزشی ،مداخل یا مشاوره ب طور موازی .م ک خروج از پژوهش ،غیبت بیش از دو
جلس بود .م کهای ورود ب پژوهش و خروج از پژوهش ب صورت پرسشنامۀ جمعیتشناختی و خودازارشی
بررسی شد.

شیوۀ اجرای پژوهش
پس از انتخاب زوجین براسا م کهای ورود و خروج ا پیشتر ذار شد و تخصیص شمارۀ مضویت ب
زوجین داوطلب ،با استفاده از نر افزار قرم اشی  The Hatنسخۀ  1.2.1.3افراد ب صورت تصادفی در دو
اروه آزمایشی ( 18زوج) و اروه انترل ( 17زوج) قرار داده شدند .برای اروه آزمایش ،برنامۀ آموزشی
«محکم مرا در آغوش بگیر :افتواوهایی برای ارتباط» ب صورت چهار جلسۀ چهارسامت و ب صورت هفتگی
در قالب وبینار و از طریق تارنمای روا دید اجرا شد .درخصوص اروه اواه نیز ب منظور رمایت اخ ق
پژوهش ،پس از پایا مرحلۀ پیگیری ،ب دنبال برازاری یک جلسۀ چهارسامت و با دراختیاراذاشتن خ صۀ
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آموزش ب صورت  ،PDFاز همکاری و همراهی ایشا قدردانی شد .همچنین از زما شروع برنامۀ آموزشی،
از میا  35زوج ا در دو اروه آزمایشی و اروه انترل قرار ارفت بودند ،تا پایا جلسات ،دو زوج ب دلیل
غیبت بیش از س جلس  ،دو زوج ب دلیل انصراف از شرات در پژوهش و س زوج ب سبب مد تکمیل و
ارسال پرسشنام ها در مرحلۀ پیگیری از پژوهش خارج شدند و درنهایت ،این برنام با حضور  14زوج در اروه
آزمایش و  14زوج در اروه انترل ب اار خود پایا داد .در پژوهش حاضر ،تمامی پرسشنام ها ب صورت
برخط اجرا شد و دورۀ پیگیری دو ماه پس از انجا پسآزمو اجرا شد .در پژوهش حاضر ،اصول اخ قی
شامل رضایت آااهان  ،محرمان ماند اط مات و رازداری رمایت شد.

ابزار سنجش
پرسشنامۀ تجدیدنظرشدۀ سبک دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید)RAAS( 1
پرسشنامۀ تجدیدنظرشدۀ سبک دلبستگی بزراساال اولینز و رید ( )1990شامل  18اوی است ا س
سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوارا /اضطرابی را در یک طیف لیکرت پنجدرج ای از «ب هیچ وج با
خصوصیات من تطابق ندارد=  »0تا «اام ً با خصوصیات من تطابق دارد=  »4ارزیابی میاند (اولینز و رید،
 .)1990اولینز و رید ( )1990میزا آلفای ارونباخ را برای هر خردهمقیا آ در دو نمونۀ  173و  100نفری
از دانشجویا ب ترتیب برای خردهمقیا اجتنابی  0/82 ،0/81زیرمقیا دوسوارا /اضطرابی  0/80 ،0/78و
زیرمقیا ایمن  0/83 ،0/85ب منوا شاخصی از امتبار آزمو ازارش اردند و در پژوهش آ ها همبستگی
این ابزار با سازههای مزتنفس و رفتار اجتمامی اویای روایی ابزار بود .فرهادی ،محققی و نسائیمقد
( )1399برای این ابزار ضریب آلفای ارونباخ  0/72و با استفاده از تحلیلماملی تأییدی شاخصهای برازندای
مجذور اای هنجارشدۀ ،3/45 2ریشۀ خطای میانگین مجذورات تقریب ،0/041 3برازش تطبیقی،0/095 4
نیکویی برازش 5و شاخص برازش هنجارشده 0/94 6را ازارش اردند .در پژوهش حاضر ،همچنین برای
بررسی روایی محتوایی 7اوی ها از شاخص نسبت روایی محتوایی و نظر س نفر از استادا هیئتملمی
استفاده شد ا مقدار آ برای همۀ اوی ها باالتر از  0/6ب دست آمد ا حاای از روایی محتوایی مطلوب
اوی ها بود .ضرایب آلفای ارونباخ برای خردهمقیا های دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوارا /اضطرابی در
پژوهش حاضر ب ترتیب  0/72 ،0/70و  0/73ب دست آمد.

)1. Collins and Read Revised Adult Attachment Scale (RAAS
2. normed chi-square
3. root mean square error of approximation
4. comparative fit index
5. goodness of fit index
6. adjusted goodness of fit index
7. content validity
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مقیاس سازگاری زناشویی)DAS( 1
مقیا سازااری زناشویی اس ینر ( )1976شامل  32اوی است ا چهار خردهمقیا «رضایت دونفری»2
(میزا رضایت از جنب های مختلف رابط )« ،همبستگی دونفری( »3میزا مشارات در فعالیتهای مشترک)،
«توافق زوجین( »4میزا توافق طرفین در مسائل مربوط ب رابطۀ زناشویی مثل امور مالی ،تربیت فرزندا
و )...و «ابراز محبت »5را در یک طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار میدهد (اس ینر .)1976 ،اس ینر ( )1976برای
این ابزار ضریب آلفای ارونباخ  0/96و همبستگی مثبت این ابزار را با مقیا سازااری زناشویی الک-
واال  6برابر با  0/86و ب منوا شاخصی از روایی همگرای آ ازارش ارده است .در پژوهش م زاده
( )1381با اجرا در فاصلۀ زمانی  37روز روی  92نفر از نمونۀ مورد بررسی ضریب امتبار 7ب روش بازآزمایی
 0/86ب دست آمد و ضریب آلفای ارونباخ این پرسشنام  0/89تعیین شد .م زاده ( )1381ب منظور برآورد
روایی ،8با اجرای همزما این ابزار را با مقیا سازااری زناشویی الک-واال  ،ضریب همبستگی  0/90را
ب دست آورد .در پژوهش حاضر همچنین برای بررسی روایی محتوایی اوی ها از شاخص نسبت روایی
محتوایی و نظر س نفر از استادا هیئتملمی استفاده شد ا مقدار آ برای همۀ اوی ها باالتر از 0/6
ب دست آمد و حاای از روایی محتوایی مطلوب اوی ها بود .ضریب آلفای ارونباخ برای این ابزار در پژوهش
حاضر  0/86ب دست آمد.
پرسشنامۀ استاندارد صمیمیت جنسی)SSIQ( 9
پرسشنامۀ استاندارد صمیمیت جنسی بط نی ،احمدی ،بهرامی ،شاهسیاه و محبی ( )1389شامل  30اوی
است ا در یک طیف لیکرت چهاردرج ای از هیچ وقت =  1تا همیش =  4نمرهاذاری میشود .در پژوهش
بط نی و همکارا ( )1389روایی محتوایی پرسشنام توسط پنج متخصص مشاوره و روا شناسی در
دانشکدۀ روا شناسی و ملو تربیتی اصفها تأیید و ضریب آلفای ارونباخ برای این ابزار  0/81ازارش شد.
در پژوهش حاضر ،همچنین برای بررسی روایی محتوایی اوی ها از شاخص نسبت روایی محتوایی و نظر س
نفر از استادا هیئتملمی استفاده شد ا مقدار آ برای همۀ اوی ها باالتر از  0/6ب دست آمد و حاای از
روایی محتوایی مطلوب اوی ها بود .ضریب آلفای ارونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/77ب دست
آمد.
)1. Dyadic Adjustment Scale (DAS
2. dyadic satisfaction
3. dyadic cohesion
4. dyadic consensus
5. affective expression
)6. Locke-Wallace Marital Adjustment Scale (LWMAS
7. reliability
8. validity
)9. Standard Sexual Intimacy Questionnaire (SSIQ
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برنامۀ غنیسازی روابط زوجین با شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر :1گفتوگوهایی برای
ارتباط»
شرح جلسات آموزش (جانسو و سندرفر )2016 ،ا ب صورت چهار جلسۀ چهارسامت برازار شد ،ب ترتیب
جدول  1است.
جدول  .1شرح جلسات
جلسه

1

2

3

4

5

6

7

8

شرح جلسات
آمادهسازی:
بیا مفاهیم الیدی س فصل اول اتاب محکم مرا در آغوش بگیر :افتواوهایی برای ارتباط و یک بحث و افتواوی خ ص میا
شراتاننداا و هدایت آ توسط برازاراننده ،مفاهیم الیدی شامل:
اهمیت تشخیص مکالمات ویرانگر ،بیا و ابراز احساسات ،تعریف بستر امن ماطفی ،تعریف دلبستگی ،پیوند ایمن ،بهشت امن ماطفی ،ایفیت
پیوندهای ماطفی و تأثیر آ بر س متی فیزیکی ،تعریف اسستهای ماطفی ،حضور ماطفی در مقابل مملکرد بینقص ،تعریف ریسکهای
ماطفی ،بررسی مفهو دردستر بود  ،پاسخگوبود و متعهدبود ( )A.R.E( 2دردستر بود  ،پاسخگوی ماطفی بود و پیوند).
افتواوی  :1تشخیص افتواوهای ویرانگر
بیا مفاهیم الیدی شامل :چرخۀ مشاجرات و مارپیچهای منفی رابط  ،تشخیص افتواوهای ویرانگر شامل تشخیص آد بد (حمل -حمل )،
پلکای امتراض (حمل -انارهایری) و بیحراتی و فرار (انارهایری-انارهایری) ،توقف چرخ های منفی؛
افتواوی  :2شناسایی نقاط آسیبدیده
بیا مفاهیم الیدی شامل شناسایی آسیبهای اذشت (محرومیت و طردشد احساسی) ،تعریف و تشخیص نقاط حسا ماطفی ،نحوۀ
فعالشد نقاط حسا  ،نشان های فعالشد آ ها ،تجزی و تحلیل جزئیات ،آزردهشد شریک ماطفی و روشهای درمیا اذاشتن آزردای
با همسر؛
افتواوی  :3بررسی مجدد یک لحظ سخت – رفع اشتباهات و ایجاد یک بستر امن ماطفی
بیا مفاهیم الیدی شامل ترایب افتواوی شمارۀ  1و  ،2بازسازی شکافهای رابط  ،خروج از چرخ های منفی ،قابایری مجدد با بیا
صریح نیازها ،تأاید بر حراات و رفتارهای خود ب جای متهمارد شریک ماطفی ،تأاید بیا احساسات از جانب خود ،تأثیر رفتارهای فرد بر
شکلایری احساسات مثبت و منفی شریک ماطفی ،درمیا اذاشتن احساسات ناشی از یک برخورد سخت بین همسرا  .ب س افتواوی
اول افتواوهای  A.R.Eمیاویند؛
افتواوی  :4محکم مرا در آغوش بگیر
بیا مفاهیم الیدی شامل افزایش امتماد و صمیمیت بعد از س مکالمۀ اول؛ مکالمۀ پاداشآور برای زوجین و پادزهر مکالمات ویرانگر،
تکمیل این افتواو احتماالً پایا پریشانی در رابط را تضمین میاند .تشخیص تر هایی ا ب قطع ارتباط و شکلایری افتواوهای
ویرانگر میشود ،ایجاد پیوند امن ماطفی و صحبتارد ب زبا دلبستگی ،سطح جدیدی از درایری ماطفی از طریق افشااری احساسی،
مشارات و ارتباط مجدد (این افتواو بسیار مهم است؛ چرا ا تمامی افتواوهای بعدی بر محور توانایی زوجین برای ساختن این
افتواو میچرخد)؛
افتواوی  :5بخشش آسیبها
بیا مفاهیم الیدی شامل تعریف ترومای روابط و تشخیص آ  ،نادیدهارفتن و دفن آسیبها ممنوع ،مواجه با تروماهای حلنشده و
یادایری مهارت شش قد تا بخشش؛
افتواوی  :6پیوند ماطفی مجدد از طریق رابطۀ جنسی و تما
بیا مفاهیم الیدی انواع پاسخگویی جنسی (رابطۀ جنسی مطلق ،رابطۀ جنسی اطمینا بخش و رابطۀ جنسی همزما ) و ارتباط آ با
سبکهای دلبستگی؛
افتواوی  :7مشقتا را زنده نگ دارید
بیا مفاهیم الیدی (شش مکالمۀ اول زبا مشق است) ،شامل بازبینی نقاط حسا (مرور و انعکا آ ها بدو سرزنش ،تهدید ،تحقیر،
توهین و انتقاد) جشنارفتن لحظات پیوستگی (چ اوچک ،چ بزرگ) ،یادایری تشریفاتی برای مواجه با لحظات جدایی و ازسرایری
رابط  ،افتواو ب جای مشاجره (اول امنیت) ،ساخت داستا آیندۀ رابط  ،حفظ تغییرات مثبت و اص ح ا .

1. hold me tight
2. accessible, responsive and engaged
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات
1

در بخش آمار استنباطی نیز بعد از بررسی پیشفرضهای آزمو تحلیل آمیخت شامل نرمالبود توزیع
دادهها با استفاده از آزمو شاپیرو-ویلک و همگنی واریانسها با استفاده از آزمو لو بررسی شد .ماتریس
خطاهای اوواریانس با استفاده از آزمو های ارویت موخلی مطالع شدند و درنهایت اطمینا از برقراری
پیشفرضهای آزمو تحلیل آمیخت با استفاده از  SPSS-24بررسی شد.

یافتهها
در پژوهش حاضر ،در اروه آزمایش شش نفر از شراتاننداا زیر  27سال ،ده نفر  28تا  32سال و دوازده
نفر باالتر از  33سال داشتند .در اروه انترل ،هشت نفر از شراتاننداا زیر  27سال ،یازده نفر  28تا 32
سال و ن نفر باالتر از  33سال داشتند .در اروه آزمایش ،ده نفر از شراتاننداا امتر از  3سال ،شش نفر
 3سال ،شش نفر  4سال و شش نفر  5سال سابقۀ زندای مشترک با همسر خود را داشتند .در اروه انترل،
دوازده نفر از شراتاننداا امتر از  3سال ،شش نفر  3سال ،شش نفر  4سال و چهار نفر  5سال سابقۀ
زندای مشترک با همسر خود را داشتند .میزا تحصی ت  14نفر از شراتاننداا اروه آزمایش اارشناسی،
 12نفر اارشناسی ارشد و  2نفر داتری بود .در اروه انترل ،میزا تحصی ت  14نفر اارشناسی 13 ،نفر
اارشناسی ارشد و  1نفر داتری بود.
جدول  .2یافتههای توصیفی و نتایج آزمون لون و شاپیرو-ویلک مربوط به سبکهای دلبستگی و
مؤلفههای سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی
متغیر

گروه

دلبستگی ایمن

آزمایش
انترل

دلبستگی اجتنابی

آزمایش
انترل

دلبستگی دوسوارا

آزمایش
انترل

شاخص آماری
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو

پیشآزمون
2/53 ± 19/23
(0/935)p=0/083
2/54 ± 19/96
(0/941)p=0/116
F=0/02 ،p=0/935
3/08 ± 18/19
(0/959)p=0/334
3/29 ± 18/11
(0/962)p=0/385
F=0/24 ،p=0/627
5/80 ± 15/79
(0/956)p=0/280
5/96 ± 16/07
(0/950)p=0/203
F=0/08 ،p=0/778

پسآزمون
2/32 ± 21/61
(0/968)p=0/532
2/39 ± 19/64
(0/934)p=0/079
F=0/33 ،p=0/571
3/00 ± 19/07
(0/953)p=0/237
2/90 ± 18/57
(0/932)p=0/069
F=0/14 ،p=0/715
3/17 ± 13/50
(0/938)p=0/096
3/75 ± 16/39
(0/951)p=0/211
F=1/89 ،p=0/175

پیگیری
2/42 ± 22/00
(0/915)p=0/027
2/50 ± 19/11
(0/946)p=0/156
F=0/11 ،p=0/740
2/41 ± 18/39
(0/962)p=0/384
2/71 ± 18/46
(0/949)p=0/189
F=1/12 ،p=0/296
3/69 ± 12/68
(0/944)p=0/141
4/65 ± 16/26
(0/945)p=0/152
F=1/62 ،p=0/208
1. mixed analysis
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ادامه جدول  .2یافتههای توصیفی و نتایج آزمون لون و شاپیرو-ویلک مربوط به سبکهای
دلبستگی و مؤلفههای سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی
متغ
یر

گروه

رضایت دونفری

آزمایش
انترل

همبستگی دونفری

آزمایش
انترل

توافق دونفری

آزمایش
انترل

ابراز محبت

انترل

صمیمیت جنسی

آزمایش

اروه
آزمایش
اروه
انترل

شاخص آماری
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
میانگین  ±انحراف استاندارد
شاپیرو-ویلک
آزمو لو

پیشآزمون
4/39 ± 28/56
(0/943)p=0/133
6/23 ± 27/50
(0/930)p=0/061
F=2/34 ،p=0/132
3/88 ± 17/93
(0/960)p=0/352
4/95 ± 17/41
(0/945)p=0/151
F=2/20 ،p=0/144
7/98 ± 17/29
(0/981)p=0/866
6/88 ± 18/32
(0/974)p=0/689
F=0/17 ،p=0/679
2/00 ± 3/78
(0/930)p=0/061
1/70 ± 4/07
(0/929)p=0/059
F=0/78 ،p=0/383
4/55 ± 71/39
(0/957)p=0/302
4/59 ± 69/50
(0/940)p=0/112
F=0/23 ،p=0/634

پسآزمون
4/60 ± 30/96
(0/962)p=0/384
6/40 ± 27/02
(0/941)p=0/116
F=2/92 ،p=0/094
3/28 ± 19/75
(0/965)p=0/464
4/16 ± 16/29
(0/955)p=0/258
F=2/06 ،p=0/157
6/76 ± 18/17
(0/971)p=0/595
6/97 ± 18/43
(0/983)p=0/922
F=0/14 ،p=0/711
1/87 ± 3/61
(0/963)p=0/410
1/71 ± 4/04
(0/933)p=0/075
F=0/13 ،p=0/717
5/47 ± 74/41
(0/942)p=0/127
5/52 ± 69/76
(0/945)p=0/146
F=0/29 ،p=0/595

پیگیری
4/56 ± 31/80
(0/929)p=0/057
5/64 ± 26/42
(0/960)p=0/343
F=2/53 ،p=0/117
3/31 ± 19/89
(0/949)p=0/183
4/82 ± 16/64
(0/934)p=0/079
F=3/58 ،p=0/064
7/70 ± 18/21
(0/969)p=0/560
6/86 ± 17/79
(0/964)p=0/436
F=0/19 ،p=0/668
1/67 ± 3/75
(0/935)p=0/081
1/73 ± 3/89
(0/942)p=0/122
F=0/26 ،p=0/614
4/53 ± 73/43
(0/940)p=0/108
5/88 ± 69/14
(0/964)p=0/433
F=1/93 ،p=0/170

مطابق جدول  ،2ب استثنای سبک دلبستگی ایمن در اروه آزمایش و در مرحلۀ پیگیری ،شاخص شاپیرو-
ویلک 1مربوط ب دو سبک دلبستگی دیگر در دو اروه و در س مرحل پیشآزمو  ،پسآزمو و پیگیری در
سطح  0/05غیرمعنادار است ا نشا میدهد توزیع دادههای دو سبک دلبستگی دوسوارا و اجتنابی در دو
اروه و در س مرحلۀ پژوهش نرمال است .اارچ شاخص شاپیرو-ویلک سبک دلبستگی ایمن در اروه
آزمایش در مرحلۀ پیگیری در سطح  0/05معنادار بود ،با توج ب برابری حجم نمون در دو اروه ،سطح
معناداری ب دستآمده برای شاخص شاپیر-ویلک و مقاومت روشهای آماری تحلیل واریانس در برابر

1. Shapiro-Wilk
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انحراف از مفروض ها ،میتوا این مسئل را نادیده ارفت (فیلد .)2012 ،همچنین نتیجۀ آزمو لوین 1در
جدول  2نشا میدهد تفاوت واریانس خطای نمرات مربوط ب س سبک دلبستگی در دو اروه و در س
مرحل معنادار نبود و بنابراین مفروضۀ همگنی واریانسهای خطا در بین دادههای مربوط ب سبکهای
دلبستگی برقرار بود .در این پژوهش ،ب منظور ارزیابی برقراری /مد برقراری مفروضۀ استق ل متغیر
پیشآزمو از مضویت اروهی ،روش تحلیل واریانس چندمتغیری ب اار ارفت شد و نتایج نشا داد ارزش F
( 52( = 0/51 ،P <0/05و  )F)3در سطح  0/05غیرمعنادار است؛ بنابراین چنین نتیج ایری شد ا پیش از
اجرای متغیر مستقل بین اروههای آزمایش و انترل ب لحاظ سبکهای دلبستگی تفاوت معناداری وجود
ندارد و مفروضۀ استق ل متغیر پیشآزمو از مضویت اروهی برای دادهها برقرار است.
براسا جدول  ،2شاخص شاپیرو-ویلک مربوط ب مؤلف های سازااری زناشویی در اروههای آزمایش و
انترل و در هر س مرحلۀ پیشآزمو  ،پسآزمو و پیگیری در سطح  0/05غیرمعنادار است .بدینترتیب
میتوا افت توزیع دادههای مربوط ب هریک از مؤلف ها نرمال بود .نتیجۀ آزمو لو نیز نشا داد تفاوت
واریانس خطای نمرات مربوط ب مؤلف های سازااری زناشویی در سطح  0/05معنادار نیست؛ بنابراین میتوا
افت مفروضۀ همگنی واریانسهای خطا برای دادههای مربوط ب مؤلف های متغیر وابست برقرار بود .با توج
ب اینک نتیجۀ تحلیل واریانس چندمتغیری در مقایسۀ پیشآزمو مؤلف های سازااری زناشویی در دو اروه
آزمایش و انترل نشا داد پیش از اجرای متغیر مستقل بین اروهها تفاوت معناداری وجود ندارد (،P <0/05
 51( = 0/46و  .)F)4بدینترتیب میتوا افت مفروضۀ استق ل متغیر وابست از مضویت اروهی برای
دادههای مربوط ب مؤلف های سازااری زناشویی برقرار بود.
درنهایت مطابق جدول  ،2شاخص شاپیرو-ویلک مربوط ب صمیمیت جنسی در هیچیک از دو اروه و در
هیچیک از س مرحلۀ اجرا در سطح  0/05معنادار نیست .این موضوع نشا میدهد توزیع دادهها در اروهها و
در س مرحلۀ اجرا نرمال است .نتایج آزمو لو در جدول فوق نیز بیانگر برقراری مفروض همگنی
واریانسها در بین دادهها است .استفاده از آزمو  tمستقل نشا داد در پیشاجرای متغیر مستقل بین اروهها
ب لحاظ صمیمیت جنسی تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)t)54( = 1/49 ،P <0/05با توج ب این یافت ،
مفروضۀ استق ل متغیر وابست در مرحلۀ پیشآزمو از مضویت اروهی برای دادههای مربوط ب صمیمیت
جنسی برقرار است.

1. Levene’s test
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جدول  .3نتایج آزمون مفروضۀ برابری ماتریسهای واریانس ،کوواریانس و تحلیل چندمتغیری
برابری ماتریس واریانس
متغیر

کوواریانسها

مؤلفه

دلبستگی ایمن
سبکهای
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی
دلبستگی دوسوارا
رضایت دونفری
همبستگی دونفری
سازااری
زناشویی
توافق دونفری
ابراز محبت
صمیمیت جنسی

آزمون چندمتغیری

M.Box

F

P

5/47
17/00
27/60
22/01
13/12
12/21
4/95
25/21

0/86
2/66
4/32
3/45
2/06
1/91
0/78
3/95

0/527
0/014
0/001
0/002
0/055
0/075
0/589
0/001

المبدای
ویلکز
0/762
0/970
0/878
0/828
0/812
0/962
0/973
0/886

F

8/27
0/81
3/69
5/52
5/86
1/06
0/73
3/42

درجات
آزادی
 53و 2
 53و 2
 53و 2
 53و 2
 53و 2
 53و 2
 53و 2
 53و 2

2

p

η

0/001
0/452
0/032
0/007
0/005
0/354
0/485
0/040

0/238
0/030
0/122
0/172
0/181
0/038
0/027
0/114

براسا جدول  ،3مفروضۀ همگنی ماتریسهای اوواریانس متغیرهای وابست برای سبکهای دلبستگی
اجتنابی ( )Box’s M =17/00 ،F = 2/66 ،P=0/014و دوسوارا (=27/60 ،F = 4/32 ،P=0/001
 )Box’s Mب ترتیب در سطوح معناداری  0/05و  0/01برقرار نیست .با وجود این ،تاباچینک و فیدل
( )2012بر این باورند ا در صورت برابری حجم نمون در اروههای مورد مقایس  ،مد برقراری مفروضۀ
همگنی ماتریسهای اوواریانس متغیرهای وابست  ،تأثیری بر نتایج تحلیل ندارد .م وه بر این جدول فوق
نشا میدهد اثر تعاملی اروه-زما بر سبکهای دلبستگی ایمن ( =0/762المبدای ویلکز،2 =0/238 ،
 53( = 8/27 ،P =0/001و  )F)2و دوسوارا ( =0/878المبدای ویلکز= 3/69 ،P =0/032 ،2 =0/122 ،
( 53و  )F)2ب ترتیب در سطوح  0/01و  0/05معنادار است.
اارچ براسا جدول  ،3مفروضۀ همگنی ماتریسهای اوواریانس متغیرهای وابست برای مؤلف رضایت
زناشویی ( )Box’s M =22/01 ،F = 3/45 ،P>0/01در سطح  0/01برقرار نیست ،با توج ب برابری حجم
نمون در دو اروه آزمایش و انترل میتوا انتظار داشت این موضوع بر نتایج تحلیل تأثیری نداشت باشد.
براسا نتایج تحلیل چندمتغیری در جدول  ،7-4اثر تعاملی اروه-زما بر مؤلف های رضایت دونفری
( =0/828المبدای ویلکز 53( = 5/52 ،P =0/007 ، 2 =0/172 ،1و  )F)2و همبستگی دونفری (=0/812
المبدای ویلکز 53( = 5/86 ،P =0/005 ، 2 =0/181 ،و  )F)2در سطح  0/01معنادار است.
درنهایت مطابق جدول  ،3اارچ مفروضۀ همگنی ماتریسهای واریانس -اوواریانس در بین دادههای
مربوط ب صمیمیت جنسی برقرار نیست ( ،)Box’s M =25/21 ،F = 3/95 ،P>0/01با توج ب برابری
حجم نمون در دو اروه ،این مسئل نتایج تحلیل را بیامتبار نمیسازد .همچنین براسا نتیجۀ تحلیل

1. Wilks Lambda
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چندمتغیری ،اثر تعاملی اروه-زما بر صمیمیت جنسی ( =0/886المبدای ویلکز،P =0/040 ،2 =0/114 ،
 53( = 3/42و  )F)2در سطح  0/05معنادار است.
جدول  .4آزمون موخلی برای آزمون برابری ماتریس خطاهای کوواریانس
مؤلفه
متغیر
دلبستگی ایمن
سبکهای دلبستگی دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوارا
رضایت دونفری
همبستگی دونفری
سازااری زناشویی
توافق دونفری
ابراز محبت
صمیمیت جنسی

شاخص موخلی
0/909
0/526
0/541
0/723
0/894
0/979
0/901
0/902



2

5/06
34/09
32/58
17/22
5/96
1/13
5/53
5/16

درجه آزادی
2
2
2
2
2
2
2
2

سطح معناداری
0/080
0/001
0/001
0/001
0/051
0/570
0/063
0/098

در جدول  ،4ارزش مجذور اای مربوط ب سبکهای دلبستگی اجتنابی (،w=0/526 ،p>0/01
 )2)2(=34/09و دوسوارا ( )2)2(=32/58 ،w=0/541 ،p>0/01در سطح  0/01معنادار است .این یافت
بیانگر آ است ا مفروضۀ ارویت برای دو سبک دلبستگی مزبور برقرار نیست .ب همین دلیل درجات
آزادی آ دو سبک براسا روش ارینهو -ایسر 1اص ح شد.
مطابق جدول  ،4ارزش مجذور اای حاصل از آزمو موخلی برای مؤلفۀ رضایت دونفری (،p>0/01
 )2)2(=17/22 ،w=0/723در سطح  0/01معنادار است .این یافت بیانگر آ است ا مفروضۀ ارویت برای
آ مؤلف برقرار نیست و ب همین دلیل ،درجات آزادی مؤلفۀ رضایت دونفری براسا روش ارینهو -
ایسر اص ح شد.
درنهایت جدول  4نشا میدهد ارزش مجذور اای مربوط ب صمیمیت جنسی در سطح  0/05غیرمعنادار
است و بنابراین مفروضۀ ارویت برای صمیمیت جنسی برقرار است.
2
مطابق جدول  ،5اثر تعاملی اروه-زما بر سبک دلبستگی ایمن (= 10/87 ،P =0/001 ، =0/168
( 108و  )F)2در سطح  0/01و بر سبک دلبستگی دوسوارا ( 74/01( = 5/80 ،P =0/011 ،2 =0/097و
 )F)1/37در سطح  0/05معنادار است .مطابق جدول  ،3اثر تعاملی اروه-زما بر مؤلف های رضایت دونفری
( 84/55( = 8/06 ،P =0/002 ،2 =0/130و  )F)1/57و همبستگی دونفری (،P =0/001 ،2 =0/128
 108( = 7/92و  )F)2در سطح  0/01معنادار است .جدول  3بیانگر آ است ا اثر تعاملی اروه-زما بر
صمیمیت جنسی ( 108( = 4/47 ،P =0/014 ،2 =0/076و  )F)2در سطح  0/01معنادار است.

1. Greenhouse-Geisser
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جدول  .5نتایج تحلیل آمیخته در تبیین اثر متغیر مستقل بر سبکهای دلبستگی ،سازگاری زناشویی و صمیمیت
جنسی
متغیر

مؤلفهها

دلبستگی ایمن
سبکهای
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی
دلبستگی دوسوارا
رضایت دونفری
همبستگی دونفری
سازااری
زناشویی
توافق دونفری
ابراز محبت
صمیمیت جنسی

مجموع

مجموع

مجذورات
67/00
2/48
85/58
115/44
74/62
15/04
0/57
65/04

مجذورات خطا
332/86
376/52
796/67
773/45
508/95
2204/52
57/03
786/02

درجۀ آزادی

F

 108و 2
 73/25و 1/36
 74/01و 1/37
 84/55و 1/57
 108و 2
 108و 2
 108و 2
 108و 2

10/87
0/36
5/80
8/06
7/92
0/37
0/36
4/47

سطح
معناداری
0/001
0/619
0/011
0/002
0/001
0/563
0/636
0/014



2

0/168
0/007
0/097
0/130
0/128
0/007
0/005
0/076

شکل  .1نمودار مربوط به تغییرات سبکهای دلبستگی ایمن و دوسوگرا در مراحل پیشآزمون و پیگیری در گروههای
آزمایش

شکل  .2نمودار مربوط به تغییرات نمرات مؤلفههای رضایت و همبستگی دونفری در سازگاری زناشویی زوجین
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شکل  .3نمودار مربوط به تغییرات صمیمیت جنسی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر
سبکهای دلبستگی ،سازااری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین در پنج سال اول زندای زناشویی بود.
نتایج پژوهش حاضر نشا داد زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» سبکهای
دلبستگی ایمن و دوسوارا/اضطرابی را در زوجین بهبود میبخشد .این یافت با نتایج پژوهشهای خا
( ،)2018انرادی و همکارا ( ،)2018اندی و همکارا ( )2019و مورایس و همکارا ( )2019در زمینۀ
اثربخشی آ بر دلبستگی ایمن و دوسوارا /اضطرابی همسو است ،اما در زمینۀ اثربخشی آ بر دلبستگی
اجتنابی همراستا نیست .زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» میانگین دو زیرمقیا
سازااری زناشویی یعنی مؤلف های رضایت دونفری و همبستگی دونفری را در زوجین بهبود میبخشد .این
یافت با نتایج پژوهشهای پورقناد ( ،)1397مدنی ،هاشمی ال ایگانی و غ معلی لواسانی ( ،)1395اندی و
همکارا ( ،)2019انرادی و همکارا ( )2018و مورایس و همکارا ( )2019همسو است .زوجدرمانی
هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» صمیمیت جنسی را در زوجین بهبود میبخشد .این یافت با
نتایج پژوهشهای اندی و همکارا ( )2019و مورایس و همکارا ( )2019هماهنگ است.
در تبیین یافت های پژوهش حاضر درخصوص اثربخشی زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در
آغوش بگیر» بر سبکهای دلبستگی میتوا افت اسا این شیوه نظریۀ دلبستگی و رویکرد هیجا مدار
است (جانسو  )2019 ،و میتوا ب فرایند اثربخشی برنامۀ آموزشی مذاور و بیا خ قانۀ این آموزش برای
زوجین شراتاننده اشاره ارد .همچنین از آنجا ا در فرهنگ ایرانی ،افراد هنوز ب درستی و راحتی
نمیتوانند از مشق و دوستداشتن سخن ب میا آورند و نومی خجالت و شر در ابرازاری احساسی و
هیجانی بر جامع حاام است (قربا پور لفمجانی ،دهقا  ،اریمی و رضایی ،)1398 ،تأاید این آموزش بر
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نحوۀ بیا احساسات و جسارت و پذیرشی ا برای بیا هیجا ها در اختیار زوجین قرار میدهد و همچنین
مهارتی ا درخصوص جبرا و بخشش ب شراتاننداا میآموزد ،ب حصول چنین نتیج ای منجر شده
است.
با توج ب اینک شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» مخصوص زوجینی است ا آسیبهای جدی در
رابط ندیدهاند و از پریشانی ب نسبت امی در رابط رنج میبرند و اموبیش حساسیتهای ماطفی و ماشقانۀ
خود را حفظ اردهاند ،بعد غنیسازی آموزش توانست از حدااثر اثربخشی خود در این زمین استفاده اند .این
برنامۀ آموزشی در س مکالمۀ اول ا ب مکالمات دردستر بود  ،پاسخگوبود و متعهدبود ()A.R.E
مشهورند ،مرحل ب مرحل ب طور زیربنایی ب اص ح ارههای ارتباطی میپردازد و در هر مرحل با در اختیار
قرارداد یک مهارت جدید ،تمرینهای متفاوت و بیا داستا هایی بالینی ا مشاب مشک ت روزمرۀ زوجین
است ،تجربۀ جدیدی را ب آ ها پیشکش میاند .در تبیین اثربخشی این شیوه بر سبک دلبستگی ایمن و
دوسوارا/اضطرابی ،س مکالمۀ  A.R.Eبا توقف چرخ های منفی ،س امتیاز دردستر بود (اشودای
ماطفی) ،پاسخگویی ماطفی و پیوند را در اختیار زوجین قرار میدهد ا این س مامل میتواند تأثیر بسزایی
در حرات ب سمت دلبستگی ایمن داشت باشد و برای زوجینی ا درایر دلبستگی ناایمن هستند ،فضایی از
امنیت و دسترسی ماطفی بیشتر را فراهم آورد .بااینحال زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در
آغوش بگیر» در پژوهش حاضر بر دلبستگی ناایمن اجتنابی اثربخش نبود ا در تبیین آ میتوا افت با
توج ب خصوصیات افراد با سطح دلبستگی اجتنابی و تر از رابط  ،ب نظر میرسد مدت برازاری برنامۀ
آموزشی برای این افراد اافی نبوده است .همچنین از آنجا ا افراد اجتنابی ،در برقراری روابط بینفردی و
ایجاد روابط صمیمان موفق نیستند ،مشک ت زیادی در انارآمد با موقعیتهای استر زا و مواجه با آ ها
دارند و همچنین ب شدت خودانتقاد هستند (براونشتاین-براوویتز)2014 ،؛ بنابراین برازاری جلسات ب صورت
برخط ،تعداد جلسات ،نداشتن دسترسی مستقیم ب شراتاننداا و برقرارنکرد ارتباط مستقیم و مناسب
سبب حصول چنین نتیج ای شده است.
همچنین با توج ب اینک افتواوی  4تمراز آموزش را روی بیا تر ها قرار داده و ب دنبال
پیداارد تر های بیا نشدهای میاردد ا موجب قطع روابط میشود و مجدداً زوجین را ب دا چرخ های
تعاملی منفی میاندازد ،در این مرحل میبایست اار بیشتری روی زوجین انجا میارفت .این مرحل  ،مکا
و زما پاسخ داد ب این پرسش سرنوشتساز است ا «ب چ چیزی در تو بیشتر نیاز دار » .بیا مبارت
«من نیاز دار » برای افرادی با سبک دلبستگی اجتنابی ااری دشوار ب نظر میرسد .برای ایجاد تغییر در
سطح دلبستگی اجتنابی ،نیاز ب توج و تمراز بیشتر ب خصوص در افتواوی  ،4روی این اروه بوده است.
در تبیین اثربخشی این رویکرد بر مؤلف های سازااری زناشویی میتوا افت سازااری زناشویی ،متغیری
است ا بیشترین ارتباط نزدیک را با سبکهای دلبستگی دارد .این نتیج ممکن است نشانگر آ باشد ا
درک خود ،ب منوا اسی ا در رابط احسا سازااری میاند ،مخصوص افرادی است ا در حال تجربۀ
الگویی از دلبستگی ایمن هستند (اانسولی ،واانر و مارین  .)2018از آنجا ا افراد با سبک دلبستگی ایمن،
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اسانی هستند ا میتوانند نیازهای ماطفی خود را ب وضوح بیا انند ،همدل و پاسخگو هستند و بین دو
حالت حمایتارد و نیاز ب حمایتشد ب طور متناوب در حال ایفای نقش هستند (الم  ،فیگوئردو و
باستو  ،)2010 ،در زمرۀ افرادی قرار دارند ا باالترین سطح سازااری زناشویی را تجرب میانند .اارچ
نمیتوا رابطۀ ملیومعلولی مشخصی بین سبکهای دلبستگی و سازااری زناشویی مشخص ارد ،با توج
ب اینک سبکهای دلبستگی قبل از رابطۀ زناشویی شکل میایرند ،میتوا حد زد ا دلبستگی ایمن ب
فرد امک میاند تا سطح مطلوبی از سازااری را با شریک ماطفی خود تجرب اند (میکالینسر ،فلورین،
اوآ و اوآ 2002 ،؛ اورا  ،اواولسکی ،هز و بوسچ2011 ،؛ دیتز و همکارا 2015 ،؛ والش.)2016 ،
در تبیین اثربخشی برنامۀ آموزشی فوق بر زیرمقیا اول سازااری زناشویی ا هما رضایت دونفری
است میتوا بیا ارد مؤلفۀ رضایت دونفری سازااری زناشویی اوی های تمایل ب پایا داد ب رابط ،
تعداد و شدت مشاجره ،مکسالعمل زوجین در زما مشاجره ،امتماد ب همسر ،تأسف از تشکیل خانواده ،تعداد
دفعات بوسید همسر ،میزا خشنودی در رابط و درنهایت اینک زوجین ب چ میزا حاضرند برای بهبودی
رابطۀ خود ت ش انند ارزیابی میاند .با توج ب اینک شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» روی توقف چرخۀ
تعام ت منفی زوجین اار میاند و ب زوجین مهارت خروج از مارپیچهای مشاجرات را آموزش میدهد و
افتواوی زوجین از مشاجرات طوالنی و خست اننده ب سمت مکالمات امنیتبخش و ابراز نیازهای ماطفی
هدایت میشود ،زوجین در مرحلۀ پسآزمو با رویکردی متفاوت ب سؤاالت فوق پاسخ دادند .همچنین این
برنامۀ آموزشی با تمرین و تکرار ،حضور بیشتری در زندای آنا پیدا میاند و با توج ب اظهارات زوجین
درخصوص جذابیت و نوآوری مطالب و تمرینها ،اثر زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش
بگیر» در طول زما نیز بر مؤلف رضایت دونفری سازااری زناشویی ن تنها مانداار بود ،بلک میزا آ نیز
افزایش یافت بود .در یک نتیج ایری الی ،از آنجا ا برنامۀ آموزشی فوق موجب دستیابی زوجین ب س
اصل مهم دردستر بود (اشودای ماطفی) ،پاسخگویی ماطفی و پیوند است و این س مامل موجب
افزایش رضایت از رابط میشود (سندبرگ ،نواک ،دویس و باسبی2016 ،؛ آلدر ،یورااسو  ،سندبرگ و
دویس ،)2018 ،بهبودی در زیرمقیا اول دلبستگی زناشویی توجی پذیر است.
در تبیین اثربخشی این برنامۀ آموزشی بر زیرمقیا دو ا هما همبستگی دونفری است ،باید ب
جزئیات افتواوی  7اشاره شود .موارد مطرحشده در این افتواو شامل مرور و انعکا نقاط حساسی است
ا در رابط موجب ناامنی و غرقشد در افتواوهای ویرانگر شده است .همچنین هدف یافتن راههای
میا بر برای بازاشت ب امنیت رابط و جشنارفتن لحظات مثبت است ،ب این معنی ا لحظات روزمرهای
ا در آ صراحت و واانشپذیری و درک تأثیر مثبت زوجین بر یکدیگر تقویت شده منعکس شود و نقاط
ماطفی ا اخیراً مشق در آ ها شدت ارفت است ،ب زبا آورده شود .تشریفات تجدید رابط ا حامل پیا
«تو برایم مهم هستی» هستند ،مانند :درآغوشارفتن منظم و مکرر ،نوشتن نام یا یادداشتهای اوتاه،
شرات در اردهماییهای معنوی یا دورهمیهای شبان  ،حضور در برنام های مشترک ،برقراری تما
روزان  ،تخصیص زما باهمبود  ،تعیین قرارهای شبان  ،شرات در ا های آموزشی ب صورت مشترک،
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بازشناسی روزهای خاص مثل سالگردها و تولدها ،توج ب ت شها و پیروزیهای روزانۀ همسر و قدردانی از
آ ها در زما یا جمعی خاص .ب طورالی مطالب مطرحشدۀ افتواوی آخر و اوی های متناظر با آ در
پرسشنامۀ سازااری زناشویی ،استقبال زوجین شراتاننده ا در حال حرات ب سوی دلبستگی ایمن هستند
و در رابط ب یک رضایت نسبی دست پیدا اردهاند ،مجموم مواملی است ا موجب بهبودی نمرات
آزمودنیها در همبستگی دونفری شده است.
دو زیرمقیا بعدی یعنی توافق دونفری و ابراز محبت ،مؤلف هایی بودند ا نمرات آزمودنیهای پژوهش
حاضر از پیشآزمو تا پسآزمو و مرحلۀ پیگیری با اروه انترل تفاوت معناداری را دربرنداشت .در تبیین
نتیجۀ حاضر درخصوص زیرمقیا توافق دونفری ا بیشترین اوی های پرسشنام را ب خود اختصاص داده
است ،مواردی مانند توافق بر سر مسائل مالی ،نوع تفریحات ،مسائل مذهبی ،دوستا  ،مرف و اخ ق ،فلسفۀ
زندای ،مقاصد و اهداف زندای ،طرز رفتار با والدین ،اتخاذ تصمیمات مهم ،انجا امور منزل ،تصمیمات شغلی
و تحصیلی و اوقات فراغت را شامل میشود .ب نظر میرسد با توج ب موارد مطرحشده در اوی های توافق
دونفری ،مسائلی ا در این قسمت از پرسشنام سؤال شده مواردی است ا ریش در نوع تربیت و
خصوصیاتی دارد ا فرد از خانوادۀ اصلی ب ارث برده است ،بیشتر جنبۀ فردی دارد و دیدااه فرد درخصوص
آ ها از قبل از ازدواج شکل ارفت است .تحقیق حاضر نشا داد یک برنامۀ غنیسازی روابط ب شکل
اوتاهمدت ،توانایی تغییر مؤلف های فوق را ندارد و درخصوص زیرمقیا ابراز محبت ب نظر میرسد
امتعدادبود سؤاالت پرسشنام در این خصوص ( 4اوی ) و الیبود این سؤاالت ب این امر منجر شده
است.
از طرفی با توج ب اینک سبکهای دلبستگی ناایمن در بزراساال بر دیدااه فرد ب خود و دیگرا تأثیر
میاذارد (سبک دلبستگی اضطرابی :دید منفی ب خود و دید مثبت ب دیگرا ؛ سبک دلبستگی اجتنابی :دید
مثبت ب خود و دید منفی ب دیگرا )؛ ب طوریا سبک دلبستگی اجتنابی از امتماد اجباری فرد ب خود و
تمایل ب بیارزشارد اهمیت حضور دیگرا سرچشم میایرد و افراد اجتنابی ب شدت سعی در حفظ
استق ل رفتاری دارند (تیدول ،الرسو و بنتلی)2020 ،؛ بنابراین شاید ارتباطی منطقی بین مد توفیق
پژوهش حاضر در تغییر سبک دلبستگی افراد اجتنابی و مد تغییر توافق دونفری وجود داشت باشد.
در تبیین اثربخشی این رویکرد بر صمیمیت جنسی میتوا افت برای بسیاری از زوجین ،رابطۀ جنسی
زمانی اتفاق میافتد ا قادر باشند ارتباط لطیفتر و ظریفتری را با یکدیگر برقرار انند و ب نیازهای
دلبستگی یکدیگر پاسخ دهند (مجیدایی .)1396 ،براسا مطالعات ،افراد دارای سبک دلبستگی اضطرابی و
اجتنابی از راهبردهای متفاوت جنسی استفاده میانند ا نیازهای مرتبط با سطح دلبستگی آنا را برآورده
میاند (مارک ،وولز و موری .)2018 ،پژوهشها نشا میدهد در روابط ماطفی ،دلبستگی اجتنابی با حفظ
فاصلۀ ماطفی و ابراز صمیمیت امتر همراه است ا البت نبود این دو مامل بر رضایت جنسی نیز تأثیر منفی
میاذارد ،از طرفی افراد اضطرابی ب دلیل اینک خود را شایستۀ مشق و محبت نمیدانند ،تمایل زیادی ب
انجا رابطۀ جنسی ناخواست دارند تا ب این ترتیب از احسا شریک ماطفی خود اطمینا حاصل انند
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(پلواین ،براسارد ،لفونتین و شاور )2014 ،و ب این ترتیب فضا برای دستیابی ب صمیمت و ابراز جنسی
محدود است.
شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» س نوع ارتباط جنسی را معرفی ارده است ا اسا افتواوی 6
محسوب میشود :رابطۀ جنسی مطلق 1برای افراد اجتنابی ،رابطۀ جنسی اطمینا بخش 2برای افراد اضطرابی
و رابطۀ جنسی همزما  3برای افراد با دلبستگی ایمن؛ بنابراین براسا این س تعریف ،در تبیین اثربخشی
زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» بر صمیمیت جنسی زوجین ،محور اصلی ،تغییر
سبکهای دلبستگی در روابط جنسی است .از آنجا ا در صمیمیت جنسی ب فانتزیها ،نااامیها و توافقات
جنسی پرداخت میشود ،با تغییر سبکهای دلبستگی ،فضای رابط امنیت بیشتری را در اختیار زوجین قرار
میدهد و این امنیت ا با امتماد و رضایتمندی بیشتر از رابط همراه است میتواند دریچۀ جدیدی از
صمیمیت را ب روی زوجین بگشاید .در این برنامۀ آموزشی ،زوجین مهارت افتواوارد درخصوص مسائل
جنسی فیمابین را فرامیایرند و آنچ در افتواوی  6بر آ تأاید میشود ،درمیا اذاشتن نیازهای ماطفی
درخصوص روابط جنسی زوجین است و از آ ها میخواهد ا افتواوهای  1تا  5را درخصوص زندای
جنسی خود نیز ب اار ایرند .با توج ب تعریف صمیمیت جنسی ،همسویی آموزش فوق با اهداف این مؤلف
مشهود است .ب مبارت دیگر ،شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» موجب برو ریزی هیجانی زوجین میشود،
میزا ابرازاری ماطفی افراد افزایش پیدا میاند ،مسائلی ا ب بنبست رابط منجر شده است (ترومای
روابط) توسط زوجین در یک فضای امن ماطفی مطرح میشود و زوجین ب جای حمل یا انارهایری ا از
نشان های امتراض در رابط است ،مسیر افتواو ،درک متقابل و آرامش را انتخاب میانند .ب نظر میرسد
الیۀ این موامل در انار هم ب صمیمیت از جمل در مسائل جنسی میانجامد.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .براسا پروتکل آموزش مذاور ،بهترین حالت برای این
برنامۀ آموزشی ،ب صورت هشت جلسۀ دوسامت است ا ب صورت هفتگی برازار میشود تا زوجین زما
اافی برای بررسی هر مکالم در یک هفت را داشت باشند و بتوانند با دردستداشتن زما مناسب ،هم ب
انجا تمرینها ب ردازند و هم مکالمۀ آموزشدادهشده را در طول یک هفت در رابط با شریک ماطفی خود
آزمایش انند ،اما ب دلیل شیوع بیماری اووید 19-این پژوهش ب صورت فشرده و در چهار جلسۀ اروهی در
چهار سامت برازار شد .همچنین ب دلیل فاصلۀ ام میا پیشآزمو و پسآزمو (چهار هفت ) و مرحلۀ
پیگیری (دو ماه بعد از پسآزمو ) ،استفاده از ابزار اردآوری اط مات ب صورت مکرر و اثر آ بر نحوۀ
پاسخگویی آزمودنیها از محدودیتهایی است ا باید درنظر ارفت شود .از جمل محدودیتهای پژوهش
حاضر میتوا ب نمون ایری دردستر نیز اشاره ارد ا تعمیم یافت ها را با محدودیت مواج میسازد.
براسا نتایج پژوهش حاضر ،زوجدرمانی هیجا مدار ب شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» برای زوجینی
1. sealed off sex
2. solace sex
3. secure synchrony sex
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ا از مشک ت دلبستگی رنج میبرند ،زوجینی ا با مشک ت و اژااریهای زناشویی روب رو هستند و
زوجین ناسازاار پیشنهاد میشود .همچنین توصی میشود مرااز مشاورۀ پیش از ازدواج ،زیرمجمومۀ سازما
نظا روا شناسی از برنامۀ آموزشی فوق در اارااههای خود استفاده انند .همچنین استفاده از آموزش فوق
ب صورت مشاوره اروهی در مرااز مشاورۀ خانواده ،سرای محلۀ شهرداریها و مرااز تخصصی مشاورۀ ازدواج
زیرمجمومۀ وزارت ورزش و جوانا پیشنهاد میشود .م وه بر این ،پیشنهاد میشود از برنامۀ مذاور ،در
اارااههای آموزشی ا توسط زیرمجموم های سازما نظا روا شناسی ،سازما بهزیستی اشور ،انجمن
مشاورۀ ایرا  ،انجمن خانواده و ازدواج ،انجمن ملمی روا شناسی خانوادۀ ایرا برازار میشود استفاده شود.
همچنین پیشنهاد میشود از شیوۀ «محکم مرا در آغوش بگیر» در مرااز حمایت از بیمارا مزمن ا روابط
زناشویی این بیمارا آسیب دیده است ،ب ویژه انجمن ملمی سرطا های زنا ایرا استفاده شود.
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