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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 

styles, marital adjustment, and sexual intimacy during 
the first five years of marriage. This research was 

conducted in terms of purpose and semi-experimental 

methodology in the form of pretest-posttest follow-up. 
The statistical population of this study included urban 

couples in 2020.Thirty-five couples agreed to 

participate in the study and were randomly divided 
into an experimental and a control group. Couples 

training consisted of 4 sessions of 4 hours each over 4 

consecutive weeks. The measurement instruments 
were the Revised Adult Attachment Scale Collins and 

Reed (RAAS), the Dyadic Adjustment Scale Spinner 

(DAS), and the Standard Sexual Intimacy 
Questionnaire (SSIQ) of Botlani et al. For data 

analysis, the mixed method analysis was used with 

SPSS software version 24. In the present study, the 
interactive effect of time group on secure attachment 

style (P=0.001, F=10.87), ambivalent attachment style 

(P=0.011, F=5.80), dyadic satisfaction (P=0.002, 
F=8.06), dyadic correlation (P=0.001, F=7.92), and 

sexual intimacy (P=0.014, F=4.47) was significant. 

The results of the present study indicate that 

emotionally focused couples therapy using the Hold 

Me Tight method improves secure and 

ambivalent/anxious attachment styles and sexual 
intimacy in couples. 
Keywords: Attachments, Emotionally Focused, 

Couple Therapy, Hold Me Tight, Marital Adjustment, 
Sexual Intimacy. 
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 مقدمه
در  ا  یطور ب  ؛رود شمار می تولد ب  ۀدیهر فرد پس از پد یزندا ۀترین حادث خانواده مهم لیازدواج و تشک

و اقدامات  یجنس ،یماطف یازهاین ارد  برآوردهب   ،دارد زیمقد  ن ۀا  جنب یمرف اجتمام کیالب ق
را ب   یبر تعهد، مشق و قدرشناس یمبتن ۀرابط کیبخشد و همسرا  در قبال  می تیمشروم نیزوج یتیحما
 ا یهای رشد خانواده، توج  ب  ارتباط م براسا  نظری  نیهمچن. (2017 تو،ین راج اتنند )ا می  یهد گریکدی

 تیریمد .برخوردار است یا ژهیو تیازدواج از اهم ۀیهای اول از آ  در سال یناش یامدهایو پ ییروابط زناشو
زوجین  هایی است ا  ترین چالش از مهم یکیتعام ت روزمره  قیاز طر تیمیو حفظ و تداو  صم ها تعارض

اند ا   ارده ادی یانتقال ۀدوره با منوا  دور نیاز ا ا  یطور ب  ؛رو هستند  با آ  روب در اوایل زندای مشترک
دست  از  نیبا ا  ( ا  مواجه2019، وی)ا رندیا یمزا قرار  استر  یدادهایرو هجو در معرض  نیزوج ،آ  یط

 ،همسرا  ب  همراه دارد )اا  یراازدواج ب یۀاول یها را در سال ییزناشو تیرضا شتریها ااهش ب استر 
 (.2017 بودنمن، و یبردبر ،یولیم لک،یم

را دارد،  ییروابط زناشو رفتن نیازب یو از طرف استمرار ،یریا شکل در یاصل سهم ا  یموامل از یکی
ا  از رابط  دارند، در  یو هدف یاساس ی(. افراد بست  ب  باورها2016 ،یاست )رفاه نیزوج 1یسبک دلبستگ

مشخص  یدلبستگ یها امر براسا  سبک نیا  ا انند یزا متفاوت رفتار م ب  موامل تنش یماطف یها پاسخ
ا   یافرادبا  یکیاز نزد نا یحفظ بقا و اطم یدر راستا یدلبستگ ستمی(. س2015و بک،  ترومونااوید )پشو یم

 2خاطر تعلق. درواقع سیستم دلبستگی میزا  نیاز ب  حس اند یدارد، ممل م تیها فرد احسا  امن در انار آ 
با  3یا حرف سمت داشتن یک رابطۀ  ب  شدت ب شود، زوجین  ا  این نیاز برآورده می اند. هنگامی را تنظیم می
-شود )لورت تر و پایدارتر می بخش ترتیب رابط  رضایتشوند و ب  این  اخ قی مناسب متمایل می معیارهای

های  آید، ب  تما  جنب  می دست ب احسا  امنیتی ا  از سبک دلبستگی ایمن  (.2015، شوارتز-لویت و ساای
 یها سبکاما  ،دهد می افزایش فرد را در مقابل  با مشک ت زندای اند و توانایی امک می یشناخت روا  رشد

 اند و مانع رشد سالم پذیر می ها آسیب ، فرد را در مواجه  با بحرا اضطرابی و اجتنابی دلبستگی ناایمن
برقرار انند، معموالً در  یک بزراسال منوا  ب دلبستگی ایمن را  ۀافراد نتوانند رابط چنانچ . شود می شخصیت

در معرض  و دونش میشکل دچار م همسر خودسالم با همتاها، امضای خانواده و  ۀبزراسالی در برقراری رابط
 (.2019، دبان د )ایرن مشک ت بسیاری قرار می

اط ق  دوطرف رضایت الی ز  و شوهر از یکدیگر و ب  یک احسا  سعادت  ب  4زناشوییسازااری 
بر سر میزا  محبت، صمیمیت و تطابقی است ا  زوجین در  دوطرف درواقع سازااری یک توافق  .دشو می

س مت  تنها ن (. تأثیر سازااری زناشویی 2016)میر، وانی و سانکار،  شوند میآ  متعهد  همراهی با یکدیگر ب 

                                                 
1. attachment style 

2. relatedness 
3. pro-relationship 
4. marital adjustment 
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ا  احسا  خوشبختی و  طوری دهد؛ ب  ها را نیز تحت تأثیر قرار می جسمی همسرا ، بلک  س مت روا  آ 
شوند، تأثیر بیشتری در حفظ  ب  ط ق منجر می تیدرنهارضایت مشترک در مقایس  با مشاجراتی ا  احتماالً 

(. زوجینی ا  از سطح سازااری خوبی برخوردار 2019،  اقبال و و پایدار دارند )احمد مدت یطوالنیک ازدواج 
از برقراری رابط  با خانواده و  ا  یطور ب  ؛انند هستند، رضایت از رابط  را نیز با هما  ایفیت تجرب  می

همچنین این همسرا  لذت جنسی  .انند جویی می ها چاره ند و در زما  بروز مشکل از آ بر دوستا  لذت می
 (.2015انند )نجفی، سلیمانی، احمدی، جاویدی و اامکار،  میرا تجرب   یحدوحصر یب

است. مد  صمیمیت  1مامل مهم دیگری ا  در حوزۀ زناشویی باید ب  آ  پرداخت  شود، صمیمیت جنسی
انند ا   مطرح می 2ی زوجینساز یغنمتداولی است ا  زوجین در جلسات رویکرد  واردجزو آ  دست  از م

مشک تی در زمینۀ روابط جنسی و ماطفی شود )باومن، بیگار ، پارادیس و اادبات،  تواند سبب بروز می
تعریف شده است و صمیمیت  4و پذیرش 3(. صمیمیت ب  احسا  نزدیکی، ارتباط ناشی از خودافشایی2020

هارینگ، دی و انگاما، -اند )یو، بارتل جنسی را تجربۀ ناشی از ابراز محبت و فعالیت جنسی تعریف ارده
ی حسی و ها یباف الیخها و  (. ب  بیانی دیگر، صمیمیت جنسی موجب افشای افکار، احساسات، خواست 2014

(. 1395رود )فرهادیا ،  اار می ی تحریک جنسی ب شود و اصوالً این نوع صمیمیت صرفاً برا جنسی می
اند ا  همسرا  بیشتر مورد توج  هم قرار ایرند و واانش  همچنین میل جنسی زمانی افزایش پیدا می

دهد )و   تری را دریافت انند ا  این موضوع زیرساخت صمیمیت زوجین را تشکیل می ماطفی متفاوت
ترین معیاری ا  میزا  صمیمیت جنسی  (. درواقع مهم2018، ، تویسن، دویت و وربو جیکوبزالنکولد، 

اذرانند )اارلسو ، هنسا  و فیتزروی،  اند، مدتی است ا  زوجین با یکدیگر وقت می بینی می زوجین را پیش
(؛ چرا ا  ممق صمیمیت یک رابط  تا حد زیادی ب  برقراری یک ارتباط مؤثر بستگی دارد 2016
 (.2019و اورایی، نژاد  داری، نوابی )ذخیره

دهد و  مدلی از رابط  است ا  پیوند و هیجا  را در اولویت قرار می 5مدار ی هیجا درمان زوجدر این میا ، 
(. 2019)جانسو ،  اند یم یو ثبات در رابط  معرف تیرضا یاصل دیمنوا  ال ب های هیجانی را  پاسخ
اار با  یاست ا  برا یمشاهدات ملم یو برمبنا افت یساختار ،مدت اوتاه کردیرو کی مدار، جا یه یدرمان زوج
 و فالر اناپولس،یاجرا است )استاور و هم در قالب خانواده قابل یصورت فرد شده است ا  هم ب  یطراح نیزوج
ا   یاصل یها جا یهو ابراز  ا یمد  ب لیدل است ا  همسرا  ب  نیمدل ا نیا یاصل فرض شی(. پ2014 فارو،
 رندیا یقرار م وبیمع ۀچرخ کیدر  ،یدلبستگ یازهاین نشد  برآورده نیهستند و همچن ریپذ بیهم آس اریبس
با  گریطرف د ،برخورد اند و در مقابل یطرف رابط ، منتقدان  و تهاجم کی شود یسبب م یمنف ۀچرخ نیو ا

 نو،یو ن دا یس-ناالویتی)ز باشد رابط  از زا یار و اندامتناع  داد  پاسخاز  ارد ، یریا انارهو  ینینش مقب

                                                 
1. sexual intimacy 

2. couple enrichment approach 

3. self-disclosure 

4. acceptance 

5. emotional focused couple therapy 
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است ا  براسا  اصول  یدلبستگ یۀنظربر  یمبتن کردیرو ینوم مدار، جا یه یدرمان زوج درواقع(. 2019
 جادیا با روابط مملکرد بهبود جهتروش در نیا ا  یطور ب  است؛ شده میترس کیستماتیس و ان یارا انسا 

 مسائل حل یبرا مدل نیا از (.2016 جانسو ، و بی)و اند یم امک نیزوج ب  منیا یدلبستگ یوندهایپ
 از ا  چنا (؛ 2020 لو،یدانو  میت ن،ی)هرتل ارد استفاده توا  یم زین ها آ  یجنس مشک ت جمل  از نیزوج

 همکارا ، و بی)و ردیا یم شکل یدلبستگ یوندهایپ چارچوب در یجنس مملکرد مدار، جا یه کردیمنظر رو
مد  تحمل  ن،یزوج یتعامل یها خشک و چرخ یبا اص ح الگوها مدار جا یه یدرمان زوج ی(. از طرف2019
و  یسودان بزاز، یصاحب) دهد یم شیافزا را نیزوج یسازاار ورا ااهش  ها جا یبا ه ییارویدر رو نیزوج

است ا  براسا   دبخشیام یاروه ۀمداخل کی «ریبگ آغوش در مرا محکم» ۀویش(. 1398 زاده، یمهراب
 در مرا محکماتاب  ی( با معرف2008) جانسو (. 2015 نچ،یشده است )ل یاذار  یپا مدار جا یه کردیرو

 ۀزمرتداو  مشق است، در  یبر هفت مکالم  برا یا  مبتن ستنیز ماشقان  یبرا مکالم  هفت: ریبگ آغوش
 سکستو ، و یساساا ،یاستوا شر،یقرار ارفت )ف مدار جا یهروش  یآموزش یها نسخ  اذارا  ا یاز بن یکی

، مواجهۀ مجدد با 2دهید بیآس، یافتن نقاط 1واوهای ویرانگر تشخیص افت مکالم  شامل هفت نی(. ا2014
و تما  و  6، پیوند از طریق رابطۀ جنسی5ها بیآس، بخشید  4، محکم مرا در آغوش بگیر3یک لحظۀ دشوار

 (.2020 )همیلتو ، است 7مشق داشتن نگ زنده  تیدرنها
مدار برای زوجین است ا  براسا  سی سال  تلفیقی از درما  هیجا « بگیر مرا در آغوشمحکم »شیوۀ 
( و از آنجا ا  2018اثربخشی این نوع درما  پدید آمده است )وونگ، ارینمن و بادوین،  درخصوصتحقیق 
، زند یمدامن  ها آ ( معتقد است فاصلۀ هیجانی بیش از تعارضات بین زوجین ب  مشک ت 2011جانسو  )
داشت  باشد و بر  دیتأای آموزشی مربوط ب  روابط زوجین باید بیشتر بر استرش ارتباطات هیجانی ها برنام 

ا   اند یمرا معرفی  8«ارتباط یبرا ییواوها : افتریمحکم مرا در آغوش بگ»همین اسا  برنامۀ آموزشی 
(. ب  مبارتی این برنامۀ 2015، انوپولو یراستاوبا احسا  امنیت بیشتر است ) تر یقو ای هدف آ  ایجاد رابط 

دلبستگی خود،  ی جدیدی برای تغییر سبکها راهتا با دستیابی ب   دهد یمآموزشی ب  همسرا  اجازه 
را در مقابل  ها آ ا   تر محکممتفاوتی تجرب  انند و با برقراری پیوندهای ماطفی  طور ب روابطشا  را 

، یک زندای بلندمدت همراه با سعادت را ب  یکدیگر هدی  دارد یم  ی فیزیکی و هیجانی ایمن نگها اسالت
 .(2019دهند )ایمهوف، 

( 1397قناد )ورپژوهش پ «محکم مرا در آغوش بگیر»مدار ب  شیوۀ  در راستای اثربخشی رویکرد هیجا 

                                                 
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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 دبهبو ۀنیتواند در زم می« محکم مرا در آغوش بگیر» ۀویش  ب مدار هیجا  رویکردزوج نشا  داد  24 یرو
د. مدنی، هاشمی ال ایگانی و ریمشاورا  و درمانگرا  خانواده قرار ا ۀمورد استفاد نیزوج یارتباط یالگوها

( 2008) 1مدار و مدل ااتمن ( در پژوهشی ا  اثربخشی مدل تلفیقی رویکرد هیجا 1395غ معلی لواسانی )
استفاده اردند ا   «محکم مرا در آغوش بگیر»، از شیوۀ دبررسی ار متأهلرا بر ایفیت رابطۀ زناشویی زنا  
آ   ا یمق و تما  شش خرده ییزناشو ۀرابط تیفیمعنادار ا شیموجب افزانتایج نشا  داد این مدل تلفیقی 

 یریا آزمو  اندازه جینتا نیهمچن .است دهشو مشق(  متیصم ،یامتماد، تعهد، شوق و شور جنس ت،ی)رضا
در پژوهش مورایس و  ماه مانداار بوده است. کیحاضر بعد از  یقیآموزش مدل تلف یمکرر نشا  داد اثربخش

مفاهیم مربوط  درموردشده و اسب دانش واقعی  اننده افزایش دانش درک (، زوجین شرات2019همکارا  )
ها بهبود الگوهای دلبستگی و رضایت از  ب  دلبستگی و صمیمیت جنسی را تجرب  اردند. نتایج پژوهش آ 

ابط  را با روند افزایش معنادار رضایت جنسی نشا  داد. در پژوهش اندی، جانسو ، ویب، ویلت و تاسکا ر
ها بوده  روی زوجین و متأهل« محکم مرا در آغوش بگیر»برنامۀ  مدت اوتاهها بیانگر اثربخشی  (، یافت 2019)

ی دلبستگی ها سبکبر  ( با هدف تعیین اثربخشی شیوۀ مذاور2018است. پژوهش دیگری توسط خا  )
در  آزمو  پستا  آزمو  شیپی را از مرحلۀ توجه قابلدر این پژوهش بهبود  ها اننده شراتصورت ارفت  است. 

دهندۀ  ازارش اردند ا  نشا  4، ایمنی ماطفی3، ارتباط2ی دلبستگی ایمن از جمل  نزدیکیها ا یرمقیزتما  
)اضطرابی( بوده ا  موجب افزایش سطح دلبستگی ایمن شده ااهش سطح دلبستگی اجتنابی و دوسوارا 

محکم مرا در »( ب  شیوۀ 2018های پژوهش انرادی، دینگمانس، نوردهف، فینکنائر و امفو  ) است. یافت 
رضایت از  نشا  داد نمرات زوجین خودمراجع در تما  مراحل آموزش در همۀ اقدامات، از جمل « آغوش بگیر

شناختی بهبود چشمگیری  های روزان ، رفتارهای مراقبتی و روا  ، بخشش، هماهنگیرابط ، دلبستگی ایمن
داشت  است و پیگیری س  ماه و نیم  نشانگر حفظ تغییرات فوق بوده است. در زوجین الینیکی ا  از نظر 

 شناختی در وضعیت مناسبی نبودند، بهبودی در طول مدت درما ، های روا  سطح دلبستگی ناایمن و آسیب
 ی پیدا ارده بودند.ادیزمتوسط ازارش شده است و در پایا  مرحلۀ پیگیری نیز این تغییرات ااهش 

رویکردی مؤثر در « محکم مرا در آغوش بگیر»مدار ب  شیوۀ  مرور شد، رویکرد هیجا  آنچ با نگاهی ب  
در داخل اشور امتر  ا  دیآ یمشمار  ی دلبستگی، سازااری زناشویی و روابط جنسی زوجین ب ها سبکبهبود 

ی ها یناسازااربیشترین  از آنجا ا ب  اثربخشی این رویکرد بر این متغیرها پرداخت  شده است. م وه بر این، 
ی دلبستگی )حسینی ها سبک( و 1390، فر رضایی وشهولی ) دهد یمزناشویی در پنج سال اول زندای رخ 

( و روابط جنسی 2019؛ سیگل، لوین و سولومو ، 1397 غباری بناب، مشایخ، سوداار و فرخی، ،آباد نیحس
( از جمل  موامل اثراذار بر سازااری زناشویی هستند، 1392، ایقبادیو نسب  حیدری، دهکردی یاابر یمل)

                                                 
1. Gottman method 

2. closeness 

3. connection 

4. emotional safety 
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بر اهمیت و ضرورت  ها آ انجا  پژوهش حاضر و آزمو  اثربخشی مداخ ت درجهت معرفی مؤثرترین 
 دف پژوهش حاضر آزمو  فرضیۀ زیر است:؛ بنابراین هدیافزا یمپژوهش حاضر 

 ییزناشو یسازاار ،یدلبستگ یها بر سبک «ریمحکم مرا در آغوش بگ»مدار ب  شیوۀ  هیجا  یدرمان زوج
 اثربخش است. ییزناشو یسال اول زندا پنجدر  نیزوج یجنس تیمیو صم

 روش
 پژوهش یو روش اجرا نمونه ی،آمار ۀجامع
-آزمو  شیپدر قالب طرح و است ی شیآزما م ین ،یشناس روشحاضر از نظر هدف ااربردی و از نظر  ۀمطالع
پژوهش شامل زوجین شهر تهرا  در  آماری ۀ. جامعردیا یمپیگیری با اروه انترل و اواه قرار -آزمو  پس
ی دردستر  ریا نمون  صورت ب ند ا  هستزوجی  35آماری پژوهش حاضر شامل  ۀو نمون است 1399سال 

زوجی ا  معیارهای ورود ب  پژوهش درموردشا  صادق بود، انتخاب شدند. این زوجین از طریق  صداز میا  
-شرات در طرح آموزشی درخصوص، 1399 خرداددید در  روا  روی تارنمای منتشرشدهفراخوا  ممومی 

ده بودند. ار نا  ثبتط برخ صورت ب « محکم مرا در آغوش بگیر»پژوهشی بهبود روابط زوجین ب  شیوۀ 
ی از ریشگیپ دلیل د، اما ب شنفر محاسب   28حجم نمون   α=05/0جدول اوهن و با توج  ب   براسا 

زوج  35و پیگیری، آموزش مذاور با هما   آزمو  پس، آزمو  شیپی مرسو  در مداخ ت با طرح ها زشیر
 ،شرات در پژوهش یآااهان  برا یتفر  رضا یلتکم مبارت بودند از: د. معیارهای ورود ب  پژوهششآغاز 

سال طول  پنجحدااثر  ،سکونت در شهر تهرا  ،ی لمد ی تحداقل تحصداشتن  ،سال سن 18داشتن حداقل 
 یا مقاز میانگین در  تر نییپایک انحراف  ۀاسب نمر ،زندای مشترک و دائمی با همسر ،مدت ازدواج

مد  مد  تصمیم برای ط ق و  ،و الکل ادآوریب  مواد امت یادداشتن امتن ،یی در هردو زوجزناشو یسازاار
غیبت بیش از دو  ،م ک خروج از پژوهش .یطور مواز مشاوره ب  یامداخل   ی،آموزش ۀشرات در هر نوع برنام

ی و خودازارشی شناخت تیجمع ۀپرسشنام صورت ب ی ورود ب  پژوهش و خروج از پژوهش ها م کجلس  بود. 
 بررسی شد.

 اجرای پژوهش ۀشیو
مضویت ب   ۀذار شد و تخصیص شمار تر شیپی ورود و خروج ا  ها م کپس از انتخاب زوجین براسا  
تصادفی در دو  صورت ب افراد  1. 2. 1. 3 ۀنسخ The Hatی اش قرم  افزار نر زوجین داوطلب، با استفاده از 

آموزشی  ۀبرای اروه آزمایش، برنام .شدندقرار داده  زوج( 17زوج( و اروه انترل ) 18اروه آزمایشی )
هفتگی  صورت ب و  چهارسامت  ۀچهار جلس صورت ب  «ارتباط یبرا ییواوها : افتریمحکم مرا در آغوش بگ»

رمایت اخ ق  منظور اروه اواه نیز ب  درخصوصد. شدید اجرا  در قالب وبینار و از طریق تارنمای روا 
 ۀسامت  و با دراختیاراذاشتن خ صچهار ۀب  دنبال برازاری یک جلس پیگیری، ۀپژوهش، پس از پایا  مرحل
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 ،آموزشی ۀهمچنین از زما  شروع برنام د.ش، از همکاری و همراهی ایشا  قدردانی PDF صورت ب آموزش 
 لیدل ب زوج  دوزوج ا  در دو اروه آزمایشی و اروه انترل قرار ارفت  بودند، تا پایا  جلسات،  35از میا  
سبب مد  تکمیل و  زوج ب  س انصراف از شرات در پژوهش و  لیدل ب زوج  دوبیش از س  جلس ،  غیبت
در اروه  زوج 14این برنام  با حضور  ،تیدرنهاپیگیری از پژوهش خارج شدند و  ۀدر مرحل ها پرسشنام ارسال 

 صورت ب  ها پرسشنام تمامی  ،زوج در اروه انترل ب  اار خود پایا  داد. در پژوهش حاضر 14آزمایش و 
اصول اخ قی  ،د. در پژوهش حاضرشاجرا  آزمو  پسماه پس از انجا   دوپیگیری  ۀبرخط اجرا شد و دور

 ماند  اط مات و رازداری رمایت شد. شامل رضایت آااهان ، محرمان 

 ابزار سنجش
 (RAAS) 1دیو ر نزیبزرگساالن کول یسبک دلبستگ ۀدنظرشدیتجد ۀپرسشنام
 س است ا   اوی  18شامل  (1990سبک دلبستگی بزراساال  اولینز و رید ) ۀشددنظریتجد ۀپرسشنام

ب  هیچ وج  با »از  یا درج  پنجرا در یک طیف لیکرت  سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوارا/ اضطرابی
)اولینز و رید،  دان یارزیابی م« 4اام ً با خصوصیات من تطابق دارد= »تا « 0تطابق ندارد=  خصوصیات من

نفری  100و  173 ۀآ  در دو نمون ا یمق میزا  آلفای ارونباخ را برای هر خرده (1990) اولینز و رید (.1990
و  80/0، 78/0دوسوارا/ اضطرابی  ا یرمقیز 82/0، 81/0اجتنابی  ا یمق برای خرده بیترت از دانشجویا  ب 

ها همبستگی  تبار آزمو  ازارش اردند و در پژوهش آ منوا  شاخصی از ام ب  83/0، 85/0 ایمن ا یرمقیز
مقد   ی، محققی و نسائیفرهاد. نفس و رفتار اجتمامی اویای روایی ابزار بود مزت یها این ابزار با سازه

برازندای  یها ماملی تأییدی شاخص و با استفاده از تحلیل 72/0برای این ابزار ضریب آلفای ارونباخ ( 1399)
، 095/0 4، برازش تطبیقی041/0 3خطای میانگین مجذورات تقریب ۀریش، 45/3 2ۀارشدمجذور اای هنج
برای  همچنین ،در پژوهش حاضر .را ازارش اردند 94/0 6و شاخص برازش هنجارشده 5نیکویی برازش

 ملمی هیئت ا دااز استنفر  س و نظر محتوایی  روایی نسبتاز شاخص  ها اوی  7بررسی روایی محتوایی
حاای از روایی محتوایی مطلوب  ا آمد  دست ب  6/0ها باالتر از  اوی  ۀبرای هماستفاده شد ا  مقدار آ  

در اجتنابی و دوسوارا/ اضطرابی ، دلبستگی ایمنی ها ا یمق خردهضرایب آلفای ارونباخ برای  بود. ها اوی 
 آمد. دست ب  73/0و  72/0، 70/0 بیترت ب پژوهش حاضر 

                                                 
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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 (DAS) 1ییزناشو یسازگار اسیمق
« 2یدونفررضایت » ا یمق خردهاوی  است ا  چهار  32( شامل 1976اس ینر ) ییزناشو یسازاار یا مق

ی مشترک(، ها تیفعال)میزا  مشارات در « 3همبستگی دونفری»ی مختلف رابط (، ها جنب )میزا  رضایت از 
زناشویی مثل امور مالی، تربیت فرزندا  )میزا  توافق طرفین در مسائل مربوط ب  رابطۀ « 4توافق زوجین»

( برای 1976(. اس ینر )1976)اس ینر،  دهد یمرا در یک طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار « 5ابراز محبت»و...( و 
-و همبستگی مثبت این ابزار را با مقیا  سازااری زناشویی الک 96/0این ابزار ضریب آلفای ارونباخ 

شاخصی از روایی همگرای آ  ازارش ارده است. در پژوهش م زاده  نوا م ب و  86/0برابر با  6واال 
ب  روش بازآزمایی  7امتبارنفر از نمونۀ مورد بررسی ضریب  92روز روی  37( با اجرا در فاصلۀ زمانی 1381)
برآورد  منظور ب ( 1381تعیین شد. م زاده ) 89/0آمد و ضریب آلفای ارونباخ این پرسشنام   دست ب  86/0

را  90/0واال ، ضریب همبستگی -زما  این ابزار را با مقیا  سازااری زناشویی الک ، با اجرای هم8روایی
 روایی نسبتاز شاخص  ها اوی برای بررسی روایی محتوایی  در پژوهش حاضر همچنین آورد. دست ب 

 6/0ها باالتر از  ای همۀ اوی براستفاده شد ا  مقدار آ   ملمی از استادا  هیئتنفر س  و نظر محتوایی 
ضریب آلفای ارونباخ برای این ابزار در پژوهش  بود. ها اوی آمد و حاای از روایی محتوایی مطلوب  دست ب 

 آمد. دست ب  86/0حاضر 

 (SSIQ) 9یجنس تیمیصم استاندارد ۀپرسشنام
اوی   30( شامل 1389) سیاه و محبی بط نی، احمدی، بهرامی، شاه یجنس یمیتاستاندارد صم ۀپرسشنام

. در پژوهش شود یمی اذار نمره 4تا همیش  =  1ی از هیچ وقت = ا درج است ا  در یک طیف لیکرت چهار
ی در شناس روا ( روایی محتوایی پرسشنام  توسط پنج متخصص مشاوره و 1389بط نی و همکارا  )

 ازارش شد. 81/0و ضریب آلفای ارونباخ برای این ابزار  دییتأی و ملو  تربیتی اصفها  شناس روا دانشکدۀ 
س  و نظر محتوایی  روایی نسبتاز شاخص  ها اوی برای بررسی روایی محتوایی  در پژوهش حاضر، همچنین

آمد و حاای از  دست ب  6/0ها باالتر از  برای همۀ اوی استفاده شد ا  مقدار آ   ملمی از استادا  هیئتنفر 
 دست ب  77/0ضریب آلفای ارونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  بود. ها اوی مطلوب  روایی محتوایی

 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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 یبرا ییگوهاو : گفت1یرمحکم مرا در آغوش بگ» شیوۀبا  ینروابط زوج یساز یغن برنامۀ
 «ارتباط
 بیترت ب  چهار جلسۀ چهارسامت  برازار شد، صورت ب ( ا  2016)جانسو  و سندرفر،  جلسات آموزش شرح
 است. 1جدول 

 جلسات شرح. 1 جدول

 جلسات شرح جلسه

1 

 :یساز آماده
 ا یم خ ص  یواو افتبحث و  کیو  ارتباط یبرا ییواوها : افتریمحکم مرا در آغوش بگاول اتاب  فصل س  یدیال میمفاه ا یب

 :شامل یدیال میمفاه برازاراننده، توسط آ  تیهدا و اننداا  شرات
 تیفیا ،یماطف امن بهشت من،یا وندیپ ،یدلبستگ فیتعر ،یماطف امن بستر فیتعر احساسات، ابراز و ا یب رانگر،یو مکالمات صیتشخ تیاهم
 یها سکیر فیتعر نقص، یب مملکرد مقابل در یماطف حضور ،یماطف یها اسست فیتعر ،یکیزیف یس مت بر آ  ریتأث و یماطف یوندهایپ

 (.وندیپ و بود  یماطف یپاسخگو بود ،دستر ( )درA.R.E) 2متعهدبود و  پاسخگوبود  بود ، دردستر  مفهو  یبررس ،یماطف

2 
 رانگریو یواوها افت صی: تشخ1 یواو افت

(، حمل -)حمل  بد آد  صیتشخ شامل رانگریو یواوها افت صیرابط ، تشخ یمنف یها چیو مارپ مشاجرات ۀچرخشامل:  یدیال میمفاه ا یب
 ؛یمنف یها چرخ  توقف(، یریا اناره-یریا )اناره فرار و یحرات یب و( یریا اناره-)حمل  امتراض یپلکا

3 

 دهید بیآس نقاط ییشناسا: 2 یواو افت
 ۀنحو ،ینقاط حسا  ماطف صیو تشخ فی(، تعریاحساس طردشد و  تیاذشت  )محروم یها بیآس ییشامل شناسا یدیال میمفاه ا یب
 یآزردا اذاشتن ا یدرم یها و روش یماطف کیشر شد  آزرده ات،یجزئ لیو تحل  یها، تجز شد  آ  فعال یها شد  نقاط حسا ، نشان  فعال

 ؛با همسر

4 

 یبستر امن ماطف کی جادیرفع اشتباهات و ا –لحظ  سخت  کیمجدد  ی: بررس3 یواو افت
 ا یب با مجدد یریا قاب ،یمنف یها رابط ، خروج از چرخ  یها شکاف ی، بازساز2و  1 ۀشمار یواو افت بیترا شامل یدیال میمفاه ا یب
فرد بر  یرفتارها ریاحساسات از جانب خود، تأث ا یب دیتأا ،یماطف کیشر ارد  متهم یجا خود ب  یبر حراات و رفتارها دیتأا ازها،ین حیصر

 یواو افتهمسرا . ب  س   نیبرخورد سخت ب کیاز  یاحساسات ناش اذاشتن ا یدرم ،یماطف کیشر یاحساسات مثبت و منف یریا شکل
 ند؛یاو یم A.R.E یواوها افتاول 

5 

 ریبگ آغوش در مرا محکم: 4 یواو افت
 رانگر،یو پادزهر مکالمات و نیزوج یبرا آور پاداش ۀمکالم اول؛ ۀمکالمبعد از س   تیمیامتماد و صم شیشامل افزا یدیال میمفاه ا یب
 یواوها افت یریا ا  ب  قطع ارتباط و شکل ییها تر  صی. تشخاند یم نیدر رابط  را تضم یشانیپر ا یاحتماالً پا واو افت نیا لیتکم
 ،یاحساس یافشاار قیاز طر یماطف یریاز درا یدیسطح جد ،یارد  ب  زبا  دلبستگ و صحبت یامن ماطف وندیپ جادیا شود، یم رانگریو

 نیساختن ا یبرا نیزوج ییبر محور توانا یبعد یواوها افت یتمام ا چرا  ؛مهم است اریبس واو افت نیمشارات و ارتباط مجدد )ا
 ؛(چرخد یم واو افت

6 
 ها بیآس بخشش: 5 یواو افت

نشده و  حل یممنوع، مواجه  با تروماها ها بیو دفن آس ارفتن دهیآ ، ناد صیروابط و تشخ یتروما فیشامل تعر یدیال میمفاه ا یب
 مهارت شش قد  تا بخشش؛ یریادای

7 
 تما  و یجنس ۀرابط قیطر از مجدد یماطف وندیپ: 6 یواو افت

 با آ  ارتباط و( زما  هم یجنس ۀرابط و بخش نا یاطم یجنس ۀمطلق، رابط یجنس ۀ)رابط یجنس ییانواع پاسخگو یدیال میمفاه ا یب
 ؛یدلبستگ یها سبک

8 

 دیدار نگ  زنده را مشقتا : 7 یواو افت
 ر،یتحق د،یها بدو  سرزنش، تهد نقاط حسا  )مرور و انعکا  آ  ینیاول زبا  مشق است(، شامل بازب ۀ)شش مکالم یدیال میمفاه ا یب

 یریو ازسرا ییمواجه  با لحظات جدا یبرا یفاتیتشر یریادای)چ  اوچک، چ  بزرگ(،  یوستگیارفتن لحظات پ و انتقاد( جشن نیتوه
 .ا   اص ح و مثبت راتییتغ حفظ رابط ، ۀندیآ داستا  ساخت(، تیامن)اول  مشاجره یجا واو ب  رابط ، افت

                                                 
1. hold me tight 

2. accessible, responsive and engaged 
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
توزیع  بود  نرمالشامل  1ی آزمو  تحلیل آمیخت ها فرض شیپدر بخش آمار استنباطی نیز بعد از بررسی 

ماتریس  .با استفاده از آزمو  لو  بررسی شد ها انسیوارهمگنی  وویلک -با استفاده از آزمو  شاپیرو ها داده
اطمینا  از برقراری  تیدرنهاو  مطالع  شدندی ارویت موخلی ها آزمو خطاهای اوواریانس با استفاده از 

 .بررسی شد SPSS-24ی آزمو  تحلیل آمیخت  با استفاده از ها فرض شیپ

 ها افتهی
 دوازدهسال و  32تا  28نفر  دهسال،  27زیر  اننداا  شراتنفر از  ششدر اروه آزمایش  ،در پژوهش حاضر

 32تا  28نفر  یازدهسال،  27زیر  اننداا  شراتنفر از  هشت ،سال داشتند. در اروه انترل 33نفر باالتر از 
نفر  ششسال،  3امتر از  اننداا  شراتنفر از  ده ،سال داشتند. در اروه آزمایش 33نفر باالتر از  ن سال و 

 ،زندای مشترک با همسر خود را داشتند. در اروه انترل ۀسال سابق 5نفر  ششسال و  4نفر  ششسال،  3
 ۀسال سابق 5نفر  چهارسال و  4نفر  ششسال،  3نفر  ششسال،  3امتر از  اننداا  شراتنفر از  دوازده

اروه آزمایش اارشناسی،  اننداا  شراتنفر از  14زندای مشترک با همسر خود را داشتند. میزا  تحصی ت 
نفر  13نفر اارشناسی،  14میزا  تحصی ت  ،نفر داتری بود. در اروه انترل 2نفر اارشناسی ارشد و  12

 نفر داتری بود. 1اارشناسی ارشد و 

و  یدلبستگ یها مربوط به سبک لکیو-رویآزمون لون و شاپ جیو نتا یفیتوص یها افتهی. 2 جدول

 یجنس تیمیصم و ییزناشو یسازگار یها مؤلفه

 یریگیپ آزمون پس آزمون شیپ یآمار شاخص گروه ریمتغ
من
 ای
ی
تگ
بس
دل

 

 آزمایش
 42/2 ± 00/22 32/2 ± 61/21 53/2 ± 23/19 انحراف استاندارد ±میانگین 

 935/0 (532/0=p)968/0 (027/0=p)915/0(p=083/0) ویلک-شاپیرو

 انترل
 50/2 ± 11/19 39/2 ± 64/19 54/2 ± 96/19 انحراف استاندارد ±میانگین 

 941/0 (079/0=p)934/0 (156/0=p)946/0(p=116/0) ویلک-شاپیرو
 p ،02/0=F 571/0=p ،33/0=F 740/0=p ،11/0=F=935/0 آزمو  لو 

ی
ناب
جت
ی ا
تگ
بس
دل

 

 آزمایش
 41/2 ± 39/18 00/3 ± 07/19 08/3 ± 19/18 انحراف استاندارد ±میانگین 

 959/0 (237/0=p)953/0 (384/0=p)962/0(p=334/0) ویلک-شاپیرو

 انترل
 71/2 ± 46/18 90/2 ± 57/18 29/3 ± 11/18 انحراف استاندارد ±میانگین 

 962/0 (069/0=p)932/0 (189/0=p)949/0(p=385/0) ویلک-شاپیرو
 p ،24/0=F 715/0=p ،14/0=F 296/0=p ،12/1=F=627/0 آزمو  لو 

ارا
سو
دو
ی 
تگ
بس
دل

 

 آزمایش
 69/3 ± 68/12 17/3 ± 50/13 80/5 ± 79/15 انحراف استاندارد ±میانگین 

 956/0 (096/0=p)938/0 (141/0=p)944/0(p=280/0) ویلک-شاپیرو

 انترل
 65/4 ± 26/16 75/3 ± 39/16 96/5 ± 07/16 انحراف استاندارد ±میانگین 

 950/0 (211/0=p)951/0 (152/0=p)945/0(p=203/0) ویلک-شاپیرو
 p ،08/0=F 175/0=p ،89/1=F 208/0=p ،62/1=F=778/0 آزمو  لو 

                                                 
1. mixed analysis 
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 یها مربوط به سبک لکیو-رویآزمون لون و شاپ جیو نتا یفیتوص یها افتهی. 2 جدولادامه 

 یجنس تیمیصم و ییزناشو یسازگار یها و مؤلفه یدلبستگ

تغ
م  ری

 یریگیپ آزمون پس آزمون شیپ یآمار شاخص گروه

ی
فر
دون
ت 
ضای
ر

 

 آزمایش
 56/4 ± 80/31 60/4 ± 96/30 39/4 ± 56/28 انحراف استاندارد ±میانگین 

 943/0 (384/0=p)962/0 (057/0=p)929/0(p=133/0) ویلک-شاپیرو

 انترل
 64/5 ± 42/26 40/6 ± 02/27 23/6 ± 50/27 انحراف استاندارد ±میانگین 

 930/0 (116/0=p)941/0 (343/0=p)960/0(p=061/0) ویلک-شاپیرو
 p ،34/2=F 094/0=p ،92/2=F 117/0=p ،53/2=F=132/0 آزمو  لو 

ی
فر
دون
ی 
تگ
بس
هم

 

 آزمایش
 31/3 ± 89/19 28/3 ± 75/19 88/3 ± 93/17 انحراف استاندارد ±میانگین 

 960/0 (464/0=p)965/0 (183/0=p)949/0(p=352/0) ویلک-شاپیرو

 انترل
 82/4 ± 64/16 16/4 ± 29/16 95/4 ± 41/17 انحراف استاندارد ±میانگین 

 945/0 (258/0=p)955/0 (079/0=p)934/0(p=151/0) ویلک-شاپیرو
 p ،20/2=F 157/0=p ،06/2=F 064/0=p ،58/3=F=144/0 آزمو  لو 

ی
فر
دون
ق 
واف
ت

 

 آزمایش
 70/7 ± 21/18 76/6 ± 17/18 98/7 ± 29/17 انحراف استاندارد ±میانگین 

 981/0 (595/0=p)971/0 (560/0=p)969/0(p=866/0) ویلک-شاپیرو

 انترل
 86/6 ± 79/17 97/6 ± 43/18 88/6 ± 32/18 انحراف استاندارد ±میانگین 

 974/0 (922/0=p)983/0 (436/0=p)964/0(p=689/0) ویلک-شاپیرو
 p ،17/0=F 711/0=p ،14/0=F 668/0=p ،19/0=F=679/0 آزمو  لو 

ت
حب
ز م
برا
ا

 

 آزمایش
 67/1 ± 75/3 87/1 ± 61/3 00/2 ± 78/3 انحراف استاندارد ±میانگین 

 930/0 (410/0=p)963/0 (081/0=p)935/0(p=061/0) ویلک-شاپیرو

 انترل
 73/1 ± 89/3 71/1 ± 04/4 70/1 ± 07/4 انحراف استاندارد ±میانگین 

 929/0 (075/0=p)933/0 (122/0=p)942/0(p=059/0) ویلک-شاپیرو
 p ،78/0=F 717/0=p ،13/0=F 614/0=p ،26/0=F=383/0 آزمو  لو 

ی
نس
 ج
ت
می
می
ص

 
اروه 
 آزمایش

 53/4 ± 43/73 47/5 ± 41/74 55/4 ± 39/71 انحراف استاندارد ±میانگین 
 957/0 (127/0=p)942/0 (108/0=p)940/0(p=302/0) ویلک-شاپیرو

اروه 
 انترل

 88/5 ± 14/69 52/5 ± 76/69 59/4 ± 50/69 انحراف استاندارد ±میانگین 
 940/0 (146/0=p)945/0 (433/0=p)964/0(p=112/0) ویلک-شاپیرو
 p ،23/0=F 595/0=p ،29/0=F 170/0=p ،93/1=F=634/0 آزمو  لو 

-رویشاپ شاخص ،یریگیپ ۀمرحلو در  شیدر اروه آزما منیا یسبک دلبستگ یاستثنا ب  ،2 جدول مطابق
در  یریگیآزمو  و پ پس آزمو ، شیدر دو اروه و در س  مرحل  پ گرید یمربوط ب  دو سبک دلبستگ 1لکیو

در دو  یدوسوارا و اجتناب یدو سبک دلبستگ یها داده عیتوز دهد یاست ا  نشا  م رمعناداریغ 05/0سطح 
در اروه  منیا یسبک دلبستگ لکیو-رویشاپ شاخص اارچ . است نرمال پژوهش ۀمرحلاروه و در س  

حجم نمون  در دو اروه، سطح  یبا توج  ب  برابر بود، معنادار 05/0 سطح در یریگیپ ۀمرحلدر  شیآزما
 برابر در انسیوار لیتحل یآمار یها و مقاومت روش لکیو-ریشاخص شاپ یآمده برا دست ب  یمعنادار

                                                 
1. Shapiro-Wilk 
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در  1نیلو آزمو  ۀجینت نی(. همچن2012 لد،ی)ف ارفت دهیناد را مسئل  نیا توا  یم ها، مفروض  از انحراف
 س  در و اروه دو در یدلبستگ سبک س  ب  مربوط نمرات یخطا انسیوار تفاوت دهد ینشا  م 2جدول 
 یها سبک ب  مربوط یها داده نیب در خطا یها انسیوار یهمگن ۀمفروض نیو بنابرا نبود معنادار مرحل 
 ریمتغ استق ل ۀمفروض ی/ مد  برقراریبرقرار یابیمنظور ارز ب  پژوهش، نیا در. بود برقرار یدلبستگ

 F ارزشنشا  داد  جینتا و شد ارفت  اار ب  یریچندمتغ انسیوار لیروش تحل ،یاروه تیاز مضو آزمو  شیپ
(05/0< P، 51/0 ( =52 3 و)F در سطح )از  شیشد ا  پ یریا ج ینت نیچن نیبنابرا ؛است رمعناداریغ 05/0

وجود  یتفاوت معنادار یدلبستگ یها و انترل ب  لحاظ سبک شیآزما یها اروه نیمستقل ب ریمتغ یاجرا
 .استها برقرار  داده یبرا یاروه تیاز مضو آزمو  شیپ ریاستق ل متغ ۀمفروضندارد و 

های آزمایش و  های سازااری زناشویی در اروه ویلک مربوط ب  مؤلف -شاخص شاپیرو ،2جدول براسا  
 ترتیب بدیناست.  رمعناداریغ 05/0و پیگیری در سطح  آزمو  پس، آزمو  شیپ ۀانترل و در هر س  مرحل

آزمو  لو  نیز نشا  داد تفاوت  ۀها نرمال بود. نتیج های مربوط ب  هریک از مؤلف  توا  افت توزیع داده می
توا   بنابراین می ؛معنادار نیست 05/0های سازااری زناشویی در سطح  واریانس خطای نمرات مربوط ب  مؤلف 

های متغیر وابست  برقرار بود. با توج   ف های مربوط ب  مؤل های خطا برای داده همگنی واریانس ۀافت مفروض
های سازااری زناشویی در دو اروه  مؤلف  آزمو  شیپ ۀی در مقایسریچندمتغتحلیل واریانس  ۀب  اینک  نتیج

، P >05/0ها تفاوت معناداری وجود ندارد ) آزمایش و انترل نشا  داد پیش از اجرای متغیر مستقل بین اروه
استق ل متغیر وابست  از مضویت اروهی برای  ۀتوا  افت مفروض می ترتیب بدین .(F(4و  51) = 46/0
 های سازااری زناشویی برقرار بود. های مربوط ب  مؤلف  داده

یک از دو اروه و در  ویلک مربوط ب  صمیمیت جنسی در هیچ-شاخص شاپیرو ،2جدول  مطابق تیدرنها
ها و  ها در اروه توزیع داده دهد این موضوع نشا  می .تمعنادار نیس 05/0اجرا در سطح  ۀیک از س  مرحل هیچ

نیز بیانگر برقراری مفروض  همگنی  اجرا نرمال است. نتایج آزمو  لو  در جدول فوق ۀدر س  مرحل
ها  اجرای متغیر مستقل بین اروه پیش در مستقل نشا  داد tست. استفاده از آزمو  ا ها ها در بین داده واریانس

 ،این یافت با توج  ب  (. P ،49/1 = (54)t >05/0ندارد )ب  لحاظ صمیمیت جنسی تفاوت معناداری وجود 
های مربوط ب  صمیمیت  از مضویت اروهی برای داده آزمو  شیپ ۀاستق ل متغیر وابست  در مرحل ۀمفروض

 جنسی برقرار است.

                                                 
1. Levene’s test 
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 یریچندمتغ لیو تحل انسیکووار انس،یوار یها سیماتر یبرابر ۀضآزمون مفرو جی. نتا3 جدول

 مؤلفه ریمتغ

 انسیوار سیماتر یبرابر

 ها انسیکووار
 یریچندمتغ آزمون

M.Box F P 
 یالمبدا

 لکزیو
F 

 درجات

 یآزاد
p 

2
η 

ی ها سبک
 دلبستگی

 238/0 001/0 2و  53 27/8 762/0 527/0 86/0 47/5 دلبستگی ایمن

 030/0 452/0 2و  53 81/0 970/0 014/0 66/2 00/17 اجتنابیدلبستگی 

 122/0 032/0 2و  53 69/3 878/0 001/0 32/4 60/27 دلبستگی دوسوارا

سازااری 
 زناشویی

 172/0 007/0 2و  53 52/5 828/0 002/0 45/3 01/22 رضایت دونفری

 181/0 005/0 2و  53 86/5 812/0 055/0 06/2 12/13 همبستگی دونفری

 038/0 354/0 2و  53 06/1 962/0 075/0 91/1 21/12 توافق دونفری

 027/0 485/0 2و  53 73/0 973/0 589/0 78/0 95/4 ابراز محبت

 114/0 040/0 2و  53 42/3 886/0 001/0 95/3 21/25 صمیمیت جنسی

های دلبستگی  های اوواریانس متغیرهای وابست  برای سبک همگنی ماتریس ۀمفروض ،3جدول براسا  
= P ،32/4  =F ،60/27=001/0( و دوسوارا )P ،66/2  =F ،00/17 =Box’s M=014/0) یاجتناب

Box’s M ) تاباچینک و فیدل  ،وجود این برقرار نیست. با 01/0و  05/0در سطوح معناداری  بیترت ب
 ۀهای مورد مقایس ، مد  برقراری مفروض باورند ا  در صورت برابری حجم نمون  در اروه نیبر ا( 2012)

جدول فوق  نیبر ا. م وه ندارد نتایج تحلیل ، تأثیری برهای اوواریانس متغیرهای وابست  همگنی ماتریس
، 2 =238/0= المبدای ویلکز، 762/0های دلبستگی ایمن ) زما  بر سبک-دهد اثر تعاملی اروه نشا  می

001/0 =P ،27/8 = (53  2و)F 2 =122/0= المبدای ویلکز، 878/0دوسوارا )( و ،032/0 =P ،69/3 = 
 معنادار است. 05/0و  01/0در سطوح  بیترت ب ( F(2و  53)

های اوواریانس متغیرهای وابست  برای مؤلف  رضایت  همگنی ماتریس ۀمفروض ،3جدول براسا  اارچ  
برقرار نیست، با توج  ب  برابری حجم  01/0در سطح  (P ،45/3  =F ،01/22 =Box’s M<01/0زناشویی )

. ی نداشت  باشدنتایج تحلیل تأثیر بر این موضوعتوا  انتظار داشت  نمون  در دو اروه آزمایش و انترل می
دونفری های رضایت  زما  بر مؤلف -اثر تعاملی اروه ،7-4ی در جدول ریچندمتغنتایج تحلیل براسا  

= 812/0( و همبستگی دونفری )F(2و  53) =  ،007/0 =P ،52/5 2 =172/0، 1= المبدای ویلکز828/0)
 معنادار است. 01/0( در سطح F(2و  53) =  ،005/0 =P ،86/5 2 =181/0المبدای ویلکز، 
های  دهاوواریانس در بین دا -های واریانس همگنی ماتریس ۀاارچ  مفروض ،3جدول  مطابق درنهایت

(، با توج  ب  برابری P ،95/3  =F ،21/25 =Box’s M<01/0) نیستمربوط ب  صمیمیت جنسی برقرار 
تحلیل  ۀنتیج براسا  سازد. همچنین امتبار نمی ین مسئل  نتایج تحلیل را بیاحجم نمون  در دو اروه، 

                                                 
1. Wilks Lambda 



 ... مدار جانیه یدرمان زوج یاثربخش                                                                                                             376

، 2 ،040/0 =P =114/0 = المبدای ویلکز،886/0زما  بر صمیمیت جنسی )-اثر تعاملی اروه ،یریچندمتغ
 معنادار است. 05/0( در سطح F(2و  53) = 42/3

 انسیکووار یخطاها سیماتر یآزمون برابر یبرا ی. آزمون موخل4 جدول

2 یموخل شاخص مؤلفه ریمتغ
 یمعنادار سطح یآزاد درجه 

 ی دلبستگیها سبک

 080/0 2 06/5 909/0 دلبستگی ایمن

 001/0 2 09/34 526/0 دلبستگی اجتنابی

 001/0 2 58/32 541/0 دلبستگی دوسوارا

 سازااری زناشویی

 001/0 2 22/17 723/0 رضایت دونفری

 051/0 2 96/5 894/0 همبستگی دونفری

 570/0 2 13/1 979/0 توافق دونفری

 063/0 2 53/5 901/0 ابراز محبت

 098/0 2 16/5 902/0 صمیمیت جنسی

، p ،526/0=w<01/0) یاجتنابهای دلبستگی  ارزش مجذور اای مربوط ب  سبک ،4جدول در 

09/34(=2)2
01/0دوسوارا ) ( و>p ،541/0=w ،58/32(=2)2

 معنادار است. این یافت   01/0( در سطح

ارویت برای دو سبک دلبستگی مزبور برقرار نیست. ب  همین دلیل درجات  ۀبیانگر آ  است ا  مفروض
 اص ح شد. 1ایسر-آزادی آ  دو سبک براسا  روش ارینهو 

، p<01/0رضایت دونفری ) ۀارزش مجذور اای حاصل از آزمو  موخلی برای مؤلف ،4جدول مطابق 
723/0=w ،22/17(=2)2 ارویت برای  ۀیانگر آ  است ا  مفروضمعنادار است. این یافت  ب 01/0( در سطح

-رضایت دونفری براسا  روش ارینهو  ۀدرجات آزادی مؤلف ،آ  مؤلف  برقرار نیست و ب  همین دلیل
 اص ح شد. ایسر

 رمعناداریغ 05/0دهد ارزش مجذور اای مربوط ب  صمیمیت جنسی در سطح  نشا  می 4درنهایت جدول 
 ارویت برای صمیمیت جنسی برقرار است. ۀو بنابراین مفروض است

 = 2 ،001/0 =P ،87/10 =168/0زما  بر سبک دلبستگی ایمن )-اثر تعاملی اروه ،5جدول مطابق 
و  2 ،011/0 =P ،80/5 = (01/74 =097/0دوسوارا )و بر سبک دلبستگی  01/0( در سطح F(2و  108)
37/1)F ی دونفرهای رضایت  زما  بر مؤلف -ثر تعاملی اروها ،3جدول  مطابق معنادار است. 05/0( در سطح
(130/0= 2 ،002/0 =P ،06/8 = (55/84  57/1و)F و همبستگی )2 =128/0ی )دونفر ،001/0 =P ،
زما  بر -ا  اثر تعاملی اروه بیانگر آ  است 3معنادار است. جدول  01/0( در سطح F(2و  108) = 92/7

 معنادار است. 01/0( در سطح F(2و  108) = 2 ،014/0 =P، 47/4 =076/0صمیمیت جنسی )
 

                                                 
1. Greenhouse-Geisser 
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 تیمیصم و ییزناشو یسازگار ،یدلبستگ یها سبک بر مستقل ریمتغ اثر نییتب در ختهیآم لیتحل جینتا. 5 جدول

 یجنس

 ها مؤلفه ریمتغ
 مجموع

 مجذورات

 مجموع

 خطا مجذورات
 F یآزاد ۀدرج

 سطح

 یمعنادار
2

  

ی ها سبک
 دلبستگی

 168/0 001/0 87/10 2و  108 86/332 00/67 دلبستگی ایمن

 007/0 619/0 36/0 36/1و  25/73 52/376 48/2 دلبستگی اجتنابی

 097/0 011/0 80/5 37/1و  01/74 67/796 58/85 دلبستگی دوسوارا

سازااری 
 زناشویی

 130/0 002/0 06/8 57/1و  55/84 45/773 44/115 یدونفررضایت 

 128/0 001/0 92/7 2و  108 95/508 62/74 یدونفرهمبستگی 

 007/0 563/0 37/0 2و  108 52/2204 04/15 یدونفرتوافق 

 005/0 636/0 36/0 2و  108 03/57 57/0 ابراز محبت

 076/0 014/0 47/4 2و  108 02/786 04/65 صمیمیت جنسی

 

 
 یها در گروه یریگیو پ آزمون شیپ مراحل در دوسوگرا و منیا یدلبستگ یها سبک راتیی. نمودار مربوط به تغ1شکل 

 شیآزما

 
 نیزوج ییزناشو یدر سازگار یدونفر یهمبستگ و تیرضا یها مؤلفه نمرات راتیی. نمودار مربوط به تغ2شکل 
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 یریگیآزمون و پ ، پسآزمون شیپ مراحل در یجنس تیمیصم راتیی. نمودار مربوط به تغ3شکل 

 یریگ جهینتبحث و 
بر  «یرمحکم مرا در آغوش بگ»مدار ب  شیوۀ  هیجا  یدرمان زوج یاثربخشتعیین  ،حاضرهدف از پژوهش 

یی بود. زناشو یدر پنج سال اول زندا ینزوج یجنس یمیتو صم ییزناشو یسازاار ی،دلبستگ یها سبک
های  سبک« محکم مرا در آغوش بگیر»مدار ب  شیوۀ  ی هیجا درمان زوجنتایج پژوهش حاضر نشا  داد 

ی خا  ها پژوهشبخشد. این یافت  با نتایج  دلبستگی ایمن و دوسوارا/اضطرابی را در زوجین بهبود می
( در زمینۀ 2019( و مورایس و همکارا  )2019(، اندی و همکارا  )2018(، انرادی و همکارا  )2018)

ایمن و دوسوارا/ اضطرابی همسو است، اما در زمینۀ اثربخشی آ  بر دلبستگی اثربخشی آ  بر دلبستگی 
 ا یرمقیزمیانگین دو « محکم مرا در آغوش بگیر»مدار ب  شیوۀ  ی هیجا درمان زوجراستا نیست.  اجتنابی هم

ن . ایبخشد یمی را در زوجین بهبود دونفری و همبستگی دونفرهای رضایت  سازااری زناشویی یعنی مؤلف 
(، اندی و 1395) غ معلی لواسانی و یگانیال ا یهاشم ،یمدن ،(1397)قناد وری پها پژوهشبا نتایج  یافت 

ی درمان زوج( همسو است. 2019( و مورایس و همکارا  )2018(، انرادی و همکارا  )2019همکارا  )
. این یافت  با بخشد یمد صمیمیت جنسی را در زوجین بهبو« محکم مرا در آغوش بگیر»مدار ب  شیوۀ  هیجا 
 ( هماهنگ است.2019( و مورایس و همکارا  )2019ی اندی و همکارا  )ها پژوهشنتایج 

محکم مرا در »مدار ب  شیوۀ  ی هیجا درمان زوجاثربخشی  درخصوصهای پژوهش حاضر  در تبیین یافت 
مدار  دلبستگی و رویکرد هیجا  ۀشیوه نظری این توا  افت اسا  های دلبستگی می بر سبک« آغوش بگیر

این آموزش برای  ۀآموزشی مذاور و بیا  خ قان ۀیند اثربخشی برناماب  فر توا  یم( و 2019است )جانسو ، 
ی و راحتی درست ب افراد هنوز  ،در فرهنگ ایرانی آنجا ا د. همچنین از اراننده اشاره  زوجین شرات

یا  آورند و نومی خجالت و شر  در ابرازاری احساسی و داشتن سخن ب  م توانند از مشق و دوست نمی
(، تأاید این آموزش بر 1398پور لفمجانی، دهقا ، اریمی و رضایی،  هیجانی بر جامع  حاام است )قربا 
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دهد و همچنین  ا در اختیار زوجین قرار میه بیا  احساسات و جسارت و پذیرشی ا  برای بیا  هیجا  ۀنحو
ده ش منجر یا ج ینتحصول چنین  ب  آموزد، اننداا  می را  و بخشش ب  شراتمهارتی ا  درخصوص جب

 است.
های جدی در  مخصوص زوجینی است ا  آسیب« محکم مرا در آغوش بگیر» ۀشیو ک این با توج  ب 
 ۀهای ماطفی و ماشقان حساسیت شیوب امبرند و  اند و از پریشانی ب  نسبت امی در رابط  رنج می رابط  ندیده

ند. این ای آموزش توانست از حدااثر اثربخشی خود در این زمین  استفاده ساز یغناند، بعد  د را حفظ اردهخو
( A.R.Eبود ، پاسخگوبود  و متعهدبود  ) دردستر اول ا  ب  مکالمات  ۀمکالم س آموزشی در  ۀبرنام

پردازد و در هر مرحل  با در اختیار  های ارتباطی می طور زیربنایی ب  اص ح اره ب  مرحل  ب  مرحل مشهورند، 
زوجین  ۀهایی بالینی ا  مشاب  مشک ت روزمر های متفاوت و بیا  داستا  یک مهارت جدید، تمرین قرارداد 

گی ایمن و اند. در تبیین اثربخشی این شیوه بر سبک دلبست ها پیشکش می جدیدی را ب  آ  ۀاست، تجرب
بود  )اشودای  های منفی، س  امتیاز دردستر  با توقف چرخ  A.R.E ۀدوسوارا/اضطرابی، س  مکالم

تواند تأثیر بسزایی  دهد ا  این س  مامل می ماطفی(، پاسخگویی ماطفی و پیوند را در اختیار زوجین قرار می
فضایی از  ،ر دلبستگی ناایمن هستندسمت دلبستگی ایمن داشت  باشد و برای زوجینی ا  درای در حرات ب 

محکم مرا در »مدار ب  شیوۀ  هیجا  یدرمان زوج حال نیبااامنیت و دسترسی ماطفی بیشتر را فراهم آورد. 
افت با  توا  یمدر پژوهش حاضر بر دلبستگی ناایمن اجتنابی اثربخش نبود ا  در تبیین آ   «یرآغوش بگ

 ۀرسد مدت برازاری برنام ی اجتنابی و تر  از رابط ، ب  نظر میتوج  ب  خصوصیات افراد با سطح دلبستگ
ی و فرد نیبافراد اجتنابی، در برقراری روابط  آنجا ا همچنین از  .آموزشی برای این افراد اافی نبوده است

 ها آ زا و مواجه  با  های استر  در انارآمد  با موقعیت زیادی ایجاد روابط صمیمان  موفق نیستند، مشک ت
 صورت ب برازاری جلسات  ؛ بنابراین(2014براوویتز، -خودانتقاد هستند )براونشتاین شدت ب دارند و همچنین 

 ارتباط مستقیم و مناسب نکرد اننداا  و برقرار دسترسی مستقیم ب  شراتنداشتن برخط، تعداد جلسات، 
 ده است.شی ا ج ینتحصول چنین  سبب

ها قرار داده و ب  دنبال  تمراز آموزش را روی بیا  تر  4 واوی افت ک این با توج  ب همچنین 
های  زوجین را ب  دا  چرخ  مجدداًشود و  قطع روابط می موجباردد ا   ی میا نشده ا یبهای  پیداارد  تر 
ارفت. این مرحل ، مکا   بایست اار بیشتری روی زوجین انجا  می اندازد، در این مرحل  می تعاملی منفی می

بیا  مبارت  «.ب  چ  چیزی در تو بیشتر نیاز دار »ساز است ا   پاسخ داد  ب  این پرسش سرنوشتو زما  
برای ایجاد تغییر در  .رسد برای افرادی با سبک دلبستگی اجتنابی ااری دشوار ب  نظر می «من نیاز دار »

 ی این اروه بوده است.رو ،4واوی  خصوص در افت ب سطح دلبستگی اجتنابی، نیاز ب  توج  و تمراز بیشتر 
افت سازااری زناشویی، متغیری  توا  یمی سازااری زناشویی ها مؤلف در تبیین اثربخشی این رویکرد بر 

این نتیج  ممکن است نشانگر آ  باشد ا   .های دلبستگی دارد است ا  بیشترین ارتباط نزدیک را با سبک
 ۀاند، مخصوص افرادی است ا  در حال تجرب یاسی ا  در رابط  احسا  سازااری م منوا  ب درک خود، 

افراد با سبک دلبستگی ایمن،  آنجا ا (. از 2018الگویی از دلبستگی ایمن هستند )اانسولی، واانر و مارین 
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بیا  انند، همدل و پاسخگو هستند و بین دو  وضوح ب توانند نیازهای ماطفی خود را  اسانی هستند ا  می
طور متناوب در حال ایفای نقش هستند )الم ، فیگوئردو و  شد  ب    حمایتارد  و نیاز ب حالت حمایت
انند. اارچ   (، در زمرۀ افرادی قرار دارند ا  باالترین سطح سازااری زناشویی را تجرب  می2010باستو ، 

های دلبستگی و سازااری زناشویی مشخص ارد، با توج   ومعلولی مشخصی بین سبک توا  رابطۀ ملی نمی
توا  حد  زد ا  دلبستگی ایمن ب   ایرند، می های دلبستگی قبل از رابطۀ زناشویی شکل می سبک ک این ب 

اند تا سطح مطلوبی از سازااری را با شریک ماطفی خود تجرب  اند )میکالینسر، فلورین،  فرد امک می
 (.2016؛ والش، 2015؛ دیتز و همکارا ، 2011؛ اورا ، اواولسکی، هز  و بوسچ، 2002اوآ  و اوآ ، 
ی دونفراول سازااری زناشویی ا  هما  رضایت  ا یرمقیزی برنامۀ آموزشی فوق بر اثربخشدر تبیین 

داد  ب  رابط ،  ی تمایل ب  پایا ها  یاوی سازااری زناشویی دونفررضایت  ۀبیا  ارد مؤلف توا  یماست 
از تشکیل خانواده، تعداد  تأسفزوجین در زما  مشاجره، امتماد ب  همسر،  العمل مکستعداد و شدت مشاجره، 

اینک  زوجین ب  چ  میزا  حاضرند برای بهبودی  تیدرنهادفعات بوسید  همسر، میزا  خشنودی در رابط  و 
 ۀروی توقف چرخ« محکم مرا در آغوش بگیر» ۀشیو ک این با توج  ب  .دان یمخود ت ش انند ارزیابی  ۀرابط

و  دهد یمی مشاجرات را آموزش ها چیمارپو ب  زوجین مهارت خروج از  اند یمتعام ت منفی زوجین اار 
بخش و ابراز نیازهای ماطفی  سمت مکالمات امنیت ب  اننده خست واوی زوجین از مشاجرات طوالنی و  افت

این  . همچنینپاسخ دادند فوق سؤاالتبا رویکردی متفاوت ب   آزمو  پس ۀ، زوجین در مرحلشود یمهدایت 
و با توج  ب  اظهارات زوجین  اند یمآموزشی با تمرین و تکرار، حضور بیشتری در زندای آنا  پیدا  ۀبرنام

محکم مرا در آغوش »مدار ب  شیوۀ  هیجا  یدرمان زوج، اثر ها نیتمرجذابیت و نوآوری مطالب و  درخصوص
بلک  میزا  آ  نیز  ،مانداار بود تنها ن ی سازااری زناشویی دونفردر طول زما  نیز بر مؤلف  رضایت  «یربگ

دستیابی زوجین ب  س   موجبآموزشی فوق  ۀبرنام آنجا ا ی الی، از ریا ج ینتافزایش یافت  بود. در یک 
بود  )اشودای ماطفی(، پاسخگویی ماطفی و پیوند است و این س  مامل موجب  اصل مهم دردستر 

؛ آلدر، یورااسو ، سندبرگ و 2016)سندبرگ، نواک، دویس و باسبی،  دشو یمافزایش رضایت از رابط  
 است. ریپذ  یتوج(، بهبودی در زیرمقیا  اول دلبستگی زناشویی 2018دویس، 

باید ب   ،ی استدونفردو  ا  هما  همبستگی  ا یرمقیزآموزشی بر  ۀی این برناماثربخشدر تبیین 
است واو شامل مرور و انعکا  نقاط حساسی  در این افت شده مطرح د. مواردشواشاره  7 واوی جزئیات افت
های  یافتن راه . همچنین هدفی ویرانگر شده استواوها افتشد  در  ناامنی و غرق موجبا  در رابط  

ای  ، ب  این معنی ا  لحظات روزمرهاست ارفتن لحظات مثبت جشن و برای بازاشت ب  امنیت رابط  بر ا یم
پذیری و درک تأثیر مثبت زوجین بر یکدیگر تقویت شده منعکس شود و نقاط  ا  در آ  صراحت و واانش
ها شدت ارفت  است، ب  زبا  آورده شود. تشریفات تجدید رابط  ا  حامل پیا   ماطفی ا  اخیراً مشق در آ 

های اوتاه،  ارفتن منظم و مکرر، نوشتن نام  یا یادداشت وشدرآغ :هستند، مانند «تو برایم مهم هستی»
های مشترک، برقراری تما   در برنام  حضوری شبان ، ها یدورهمهای معنوی یا  شرات در اردهمایی

مشترک،  صورت ب های آموزشی  بود ، تعیین قرارهای شبان ، شرات در ا   روزان ، تخصیص زما  باهم
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همسر و قدردانی از  ۀهای روزان ها و پیروزی سالگردها و تولدها، توج  ب  ت شبازشناسی روزهای خاص مثل 
ی متناظر با آ  در ها  یاوواوی آخر و  افت ۀشد مطرحی مطالب طورال ب ها در زما  یا جمعی خاص.  آ 

 ی دلبستگی ایمن هستندسو ب اننده ا  در حال حرات  سازااری زناشویی، استقبال زوجین شرات ۀپرسشنام
بهبودی نمرات  موجبمواملی است ا    اند، مجموم و در رابط  ب  یک رضایت نسبی دست پیدا ارده

 ده است.شها در همبستگی دونفری  آزمودنی
های پژوهش  یآزمودنیی بودند ا  نمرات ها مؤلف ی و ابراز محبت، دونفریرمقیا  بعدی یعنی توافق زدو 
. در تبیین برنداشتپیگیری با اروه انترل تفاوت معناداری را در ۀو مرحل آزمو  پسآزمو  تا  یشپحاضر از 

های پرسشنام  را ب  خود اختصاص داده  ی اوی ا  بیشترین دونفریرمقیا  توافق ز درخصوصحاضر  ۀنتیج
 ۀتوافق بر سر مسائل مالی، نوع تفریحات، مسائل مذهبی، دوستا ، مرف و اخ ق، فلسف ماننداست، مواردی 

زندای، مقاصد و اهداف زندای، طرز رفتار با والدین، اتخاذ تصمیمات مهم، انجا  امور منزل، تصمیمات شغلی 
های توافق  ی اودر  هشد رسد با توج  ب  موارد مطرح یمد. ب  نظر شو یمو تحصیلی و اوقات فراغت را شامل 

ت ا  ریش  در نوع تربیت و مواردی اس شده سؤالی، مسائلی ا  در این قسمت از پرسشنام  دونفر
 درخصوصفردی دارد و دیدااه فرد  ۀبیشتر جنب ،اصلی ب  ارث برده است ۀخصوصیاتی دارد ا  فرد از خانواد

سازی روابط ب  شکل  یغن ۀتحقیق حاضر نشا  داد یک برنام .از قبل از ازدواج شکل ارفت  است ها آ 
رسد  یمیرمقیا  ابراز محبت ب  نظر ز درخصوصد و ی فوق را ندارها مؤلف ، توانایی تغییر مدت اوتاه
ده ش منجر ب  این امر سؤاالتن ایبود   اوی ( و الی 4پرسشنام  در این خصوص ) سؤاالتتعدادبود   ام

 است.
 ریتأث گرا یب  خود و د فرد دااهید بر بزراساال  در منیناا یدلبستگ یها سبک نک یااز طرفی با توج  ب  

 دید: یاجتناب یسبک دلبستگ گرا ؛یب  د مثبت دید و خود ب  یمنف دی: دیاضطراب ی)سبک دلبستگ اذارد یم
فرد ب  خود و  یاز امتماد اجبار یاجتناب یسبک دلبستگ ا  یطور ب  ؛(گرا یب  د یمنف دیب  خود و د مثبت
در حفظ  یشدت سع ب  یو افراد اجتناب ردیا یسرچشم  م گرا یحضور د تیاهم ارد ارزش یب  ب لیتما

 قیمد  توف نیب یمنطق یارتباط دیشا نیبنابرا ؛(2020 ،یبنتل و الرسو  دول،یدارند )ت یاستق ل رفتار
 باشد. وجود داشت  یتوافق دونفر رییو مد  تغ یافراد اجتناب یسبک دلبستگ رییپژوهش حاضر در تغ

جنسی  ۀافت برای بسیاری از زوجین، رابط توا  یمدر تبیین اثربخشی این رویکرد بر صمیمیت جنسی 
تری را با یکدیگر برقرار انند و ب  نیازهای  تر و ظریف افتد ا  قادر باشند ارتباط لطیف زمانی اتفاق می

(. براسا  مطالعات، افراد دارای سبک دلبستگی اضطرابی و 1396دلبستگی یکدیگر پاسخ دهند )مجیدایی، 
انند ا  نیازهای مرتبط با سطح دلبستگی آنا  را برآورده  جنسی استفاده میاجتنابی از راهبردهای متفاوت 

دهد در روابط ماطفی، دلبستگی اجتنابی با حفظ  ها نشا  می (. پژوهش2018اند )مارک، وولز و موری،  می
نفی فاصلۀ ماطفی و ابراز صمیمیت امتر همراه است ا  البت  نبود این دو مامل بر رضایت جنسی نیز تأثیر م

دانند، تمایل زیادی ب   دلیل اینک  خود را شایستۀ مشق و محبت نمی اذارد، از طرفی افراد اضطرابی ب  می
انجا  رابطۀ جنسی ناخواست  دارند تا ب  این ترتیب از احسا  شریک ماطفی خود اطمینا  حاصل انند 
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ستیابی ب  صمیمت و ابراز جنسی ( و ب  این ترتیب فضا برای د2014)پلواین، براسارد، لفونتین و شاور، 
 محدود است.

 6واوی  س  نوع ارتباط جنسی را معرفی ارده است ا  اسا  افت« محکم مرا در آغوش بگیر» ۀشیو
برای افراد اضطرابی  2بخش نا یاطمجنسی  ۀبرای افراد اجتنابی، رابط 1جنسی مطلق ۀد: رابطشو محسوب می

براسا  این س  تعریف، در تبیین اثربخشی  ؛ بنابراینلبستگی ایمنبرای افراد با د 3زما  جنسی هم ۀو رابط
بر صمیمیت جنسی زوجین، محور اصلی، تغییر « محکم مرا در آغوش بگیر»مدار ب  شیوۀ  ی هیجا درمان زوج
و توافقات  ها ها، نااامی در صمیمیت جنسی ب  فانتزی آنجا ا های دلبستگی در روابط جنسی است. از  سبک

های دلبستگی، فضای رابط  امنیت بیشتری را در اختیار زوجین قرار  شود، با تغییر سبک اخت  میجنسی پرد
جدیدی از  ۀتواند دریچ دهد و این امنیت ا  با امتماد و رضایتمندی بیشتر از رابط  همراه است می می

مسائل  درخصوص واوارد  ، زوجین مهارت افتیآموزش ۀدر این برنام صمیمیت را ب  روی زوجین بگشاید.
نیازهای ماطفی  اذاشتن ا یدرم ،شود یمبر آ  تأاید  6واوی  و آنچ  در افت رندیا یفرامرا  نیماب یفجنسی 

زندای  درخصوصرا  5تا  1واوهای  خواهد ا  افت ها می روابط جنسی زوجین است و از آ  درخصوص
با توج  ب  تعریف صمیمیت جنسی، همسویی آموزش فوق با اهداف این مؤلف   .رندیاار ا ب جنسی خود نیز 

د، شو ریزی هیجانی زوجین می موجب برو « محکم مرا در آغوش بگیر» ۀمشهود است. ب  مبارت دیگر، شیو
ده است )ترومای منجر شرابط   بست بناند، مسائلی ا  ب   میزا  ابرازاری ماطفی افراد افزایش پیدا می

ایری ا  از  ی حمل  یا انارهجا ب د و زوجین شو ط( توسط زوجین در یک فضای امن ماطفی مطرح میرواب
رسد  ب  نظر می .انند واو، درک متقابل و آرامش را انتخاب می مسیر افت است،های امتراض در رابط   نشان 
 د.انجام این موامل در انار هم ب  صمیمیت از جمل  در مسائل جنسی می ۀالی

پروتکل آموزش مذاور، بهترین حالت برای این  براسا یی دارد. ها تیمحدودپژوهشی در بطن خود هر 
د تا زوجین زما  شو هفتگی برازار می صورت ب سامت  است ا  دو ۀجلس هشت صورت ب آموزشی،  ۀبرنام

هم ب   ،مناسبداشتن زما   اافی برای بررسی هر مکالم  در یک هفت  را داشت  باشند و بتوانند با دردست
را در طول یک هفت  در رابط  با شریک ماطفی خود  شده داده آموزش ۀها ب ردازند و هم مکالم انجا  تمرین
اروهی در  ۀجلس چهارفشرده و در  صورت ب این پژوهش  19-شیوع بیماری اووید دلیل ند، اما ب انآزمایش 
 ۀهفت ( و مرحل چهار) آزمو  پسو  آزمو  شیپام میا   ۀفاصل لیدل ب د. همچنین شسامت برازار  چهار

 ۀمکرر و اثر آ  بر نحو صورت ب (، استفاده از ابزار اردآوری اط مات آزمو  پسماه بعد از  دوپیگیری )
ی پژوهش ها تیمحدودهایی است ا  باید درنظر ارفت  شود. از جمل   ها از محدودیت پاسخگویی آزمودنی

 .سازد یمرا با محدودیت مواج   ها افت ستر  نیز اشاره ارد ا  تعمیم یی دردریا نمون ب   توا  یمحاضر 
برای زوجینی  «یرمحکم مرا در آغوش بگ»مدار ب  شیوۀ  هیجا  یدرمان زوج ،براسا  نتایج پژوهش حاضر

                                                 
1. sealed off sex 

2. solace sex 

3. secure synchrony sex 
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رو هستند و   ی زناشویی روبها یاژاار، زوجینی ا  با مشک ت و برند یما  از مشک ت دلبستگی رنج 
سازما   ۀپیش از ازدواج، زیرمجموم ۀشود مرااز مشاور . همچنین توصی  میشود یمزوجین ناسازاار پیشنهاد 

ند. همچنین استفاده از آموزش فوق انهای خود استفاده  آموزشی فوق در اارااه ۀشناسی از برنام نظا  روا 
ازدواج  ۀها و مرااز تخصصی مشاور شهرداری ۀحلخانواده، سرای م ۀمشاوره اروهی در مرااز مشاور صورت ب 

مذاور، در  ۀشود از برنام این، پیشنهاد می د. م وه برشو وزارت ورزش و جوانا  پیشنهاد می ۀزیرمجموم
شناسی، سازما  بهزیستی اشور، انجمن  های سازما  نظا  روا  های آموزشی ا  توسط زیرمجموم  اارااه
د استفاده شود. شو ایرا  برازار می ۀشناسی خانواد و ازدواج، انجمن ملمی روا  ایرا ، انجمن خانواده ۀمشاور

در مرااز حمایت از بیمارا  مزمن ا  روابط « محکم مرا در آغوش بگیر» ۀد از شیوشو یمهمچنین پیشنهاد 
 د.شوی زنا  ایرا  استفاده ها سرطا یژه انجمن ملمی و ب ده است، دیزناشویی این بیمارا  آسیب 

 منابع
 ۀیا بار نظر  یمبتنا  یدرماان  زوجیر ث(. تاأ 1389) .  .، و محبای،   یاه،سا  شاه .،ف ی،بهرام .،  ی،احمد.،   ی،بط ن

 .496-505، (48)2 .یاصول بهداشت روان. ینزوج یجنس یمیتو صم یتبر رضا یدلبستگ
 چرخاۀ  بار  «بگیار  محکام  مرا» مدار یجا رد هیکبر رو یمبتن یاروه یدرمان زوج ۀبرنام یثربخشا(. 1397 . ) پورقناد،

یتای  و ملاو  ترب  یشناسا  روا  ۀدانشاکد  .خاانواده  مشااورۀ ارشاد   یاارشناس نامۀ پایا  .یریا اناره-تقاضا ارتباطی
 دانشگاه تهرا .

 یساازاار  بینای  یش(. پا 1397) .  ،یفرخا  و .،ساوداار، ش  .،  خ،یبناب، ب.، مشا یف.، غبار  .، آباد ینحس ینیحس
 .147-154، (3)7 .س مت قاتیتحق ۀمجل. یدلبستگ یها سبک ۀیبر پا ییزناشو
پژوهای   جامعا  . شهرستا  ایذه یها بررسی ملل ناسازااری و ط ق در خانواده (.1390. )  ،فر رضایی.، و ک ،شهولی

 .113-138، (1)2 .فرهنگی
ی و ساازاار  یمدار بار تحمال ناااام    درما  هیجا  ی(. اثربخش1398) .زاده،   یمهراب و  .، ،یسودان .،صاحبی بزاز، ل

، (34)4 .یدر ملاو  رفتاار   نیناو  های یشرفتپ ۀمجلشرات نفت.  ۀاننده ب  مراز مشاور مراجع  یها زوج ییزناشو
83-59. 

مملکرد جنسای باا ساازااری زناشاویی در      ۀرابط(. 1392. )ش ،ایقبادی، ل.، و نسب حیدری،  .، دهکردی اابری یمل
 .87-98، (8)20 .بالینی و شخصیت )دانشور رفتار( یشناس روا . هلأزنا  مت
 شخصای  ینباا مشاک ت با    یدلبساتگ  یهاا  سابک  ینبا  ۀرابط(. 1399، ب. )مقد  نسائیو ، .ح، محققی .،  ،فرهادی

 .73-84، (1)27 .یراز یملو  پزشک ۀمجل. یجانیهوش ه یانجی: نقش میا دانشجو
 ۀناما  یاا  . پازناا   یجنس یمیتو صم ییزناشو یتبر رضا یجنس یها آموزش مهارت یاثربخش(. 1395) .ف ا ،یفرهاد

 مشهد. ی. دانشگاه فردوسیتیو ملو  ترب یشناس روا  ۀدانشکد .خانواده ۀد مشاورارش یاارشناس
 یهاا  سابک  ،یدلبساتگ  یهاا  (. نقاش سابک  1398) .  ،ییرضاا  و ف.، ،یما یدهقا ، ف.، ار .،ا ،یپور لفمجان قربا 

-34، (4)5 .مثبات  یشناس روا  ۀپژوهشناممعلما  متأهل.  یشاداام بینی یشدر پ یجانیه یو ابرازار یورز مشق
15. 



 ... مدار جانیه یدرمان زوج یاثربخش                                                                                                             384

 یو شااداام  یجنس یمیتصم ینب ۀدر رابط ییزناشو یارتباط یالگوها انندۀ یلنقش تعد یبررس(. 1396) .  ،ییدایمج
و ملو   یشناس روا  ۀ. دانشکدخانواده مشاورۀارشد  یاارشناس نامۀ یا پا زنا  پرستارا  متأهل. ییزناشو یتبا رضا
 تهرا . یارزمو. دانشگاه خیتیترب

مدار و مدل ااتمن  هیجا  کردیرو یقیمدل تلف ۀ(. ارائ1395) .  ،یلواسان یغ معلو ف.،  ،یگانیال ا یهاشم .،ی ،یمدن
 .80-97 ،(62)16 .مشاوره یها پژوهش. زنا  متأهل ییآ  بر احسا  تنها یو اثربخش

 ناماۀ  یاا  پا. شاهد فرزندا  در یا مقابل  یها سبک و شخصیت موامل با زناشویی سازااری ۀرابط(. 1381ج. ) م زاده،
 .مدر  تربیت دانشگاه ملو  انسانی ۀدانشکد .یشناس روا  داتری

References 
Ahmed, F., & Iqbal, H. (2019). Self-silencing and marital adjustment in women with 

and without depression. Pakistan Journal of Psychological Research, 34(2), 311-

330. 

Alder, M. C., Yorgason, J. B., Sandberg, J. G., & Davis, S. (2018). Perceptions of 

parents’ marriage predicting marital satisfaction: The moderating role of 

attachment behaviors. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(2), 146-164. 

Baumann, M., Bigras, N., Paradis, A., & Godbout, N. (2020). It’s good to have you: 

The moderator role of relationship satisfaction in the link between child sexual 

abuse and sexual difficulties. Journal of Sex & Marital Therapy, 47(1), 1-15. 

Braunstein-Bercovitz, H. (2014). Self-criticism, anxious attachment, and avoidant 

attachment as predictors of career decision making. Journal of Career Assessment, 

22(1), 176-187. 

Carlson, D. L., Hanson, S., & Fitzroy, A. (2016). The division of child care, sexual 

intimacy, and relationship quality in couples. Gender & Society, 30(3), 442-466. 

Cave, E. M. (2019). Lib eralism, civil marriage, and amorous caregiving dyads. 

Journal of Applied Philosophy, 36(1), 50-72. 

Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and 

relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social 

Psychology, 58(4), 644-663. 

Conradi, H. J., Dingemanse, P., Noordhof, A., Finkenauer, C., & Kamphuis, J. H. 

(2018). Effectiveness of the ‘hold me tight’ relationship enhancement program in a 

self-referred and a clinician-referred sample: An emotionally focused couples 

therapy-based approach. Family Process, 57(3), 613-628. 

Consoli, N., Wagner, B. J., & Marin, A. H. (2018). Laços de afeto: as repercussões do 

estilo de apego primário e estabelecido entre casais no ajustamento conjugal. 

Avances en Psicología Latinoamericana, 36(2), 315-329. 

Curran, M., Ogolsky, B., Hazen, N., & Bosch, L. (2011). Understanding marital 

conflict 7 years later from prenatal representations of marriage. Family Process, 

50(2), 221-234. 

Debbané, M. (2019). 3-Attachment and mentalization in contemporary 

psychodynamic psychotherapy. In D. Kealy & J. S. Ogrodniczuk (Eds.), 

Contemporary Psychodynamic Psychotherapy (pp. 33-45): Academic Press, 

London, UK. 



 385                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

Deitz, S. L., Anderson, J. R., Johnson, M. D., Hardy, N. R., Zheng, F., & Liu, W. 

(2015). Young romance in China: Effects of family, attachment, relationship 

confidence, and problem solving. Personal Relationships, 22(2), 243-258. 

Field, A. (2012). Discovering Statistics using SPSS. London: Sage. 

Fisher, A. R., Stokey, M. F., Sasaki, H. M., & Sexton, T. L. (2014). When It Helps, 

When It Hurts: Preliminary Results of Relationship Enhancement Education and 

The Hold Me Tight Program. Sience Research, 5(10), 1254-1259.  

Gottman, J. M., & Gottmann, J. S. (2008). Gottman method couple therapy. In A. S. 

Hamilton, A. A. (2020). Attachment Style, Perceptions and Relationship Satisfaction: 

Does Perceived Similarities Increase Relationship Satisfaction. [Doctoral 

Dissertation, Dotoral of Psychology, Adler University]. ProQuest. 

Hertlein, K., Timm, T. M., & D'Aniello, C. (2020). Integrating Couple Therapy into 

Work with Sexual Dysfunctions. In The Handbook of Systemic Family Therapy 

(pp. 363-383). New Jersey: Wiley-Blackwell. 

Imhoff, C. N. (2019). Created for Connection: The Impact of a Faith-Based Christian 

Marriage Enrichment Program. Theses and Dissertations [Doctoral Dissertation, 

University of Arkansas, Rehabilitation, Human Resources and Communication 

Disorders Department]. Philosophy in Counselor Education Degree. 

Johnson, S. (2008). Hold me tight: Seven conversations for a lifetime of love. Little, 

Brown Spark.  

Johnson, S. (2011). Hold me tight: your guide to the most successful approach to 

building loving relationships. Hachette UK.  

Johnson, S. (2019). Attachment in action—changing the face of 21
st
 century couple 

therapy. Current Opinion in Psychology, 25(1), 101-104. 

Johnson, S., & Sanderfer, K. (2016). Created for connection: The “hold me tight” 

guide for Christian couples. UK: Hachette. 

Kennedy, N., Johnson, S. M., Wiebe, S. A., Willett, J. B., & Tasca, G. A. (2019). 

Conversations for Connection: An Outcome Assessment of the Hold-Me-Tight 

Relationship-Education Program, and Recommendations for Improving Future 

Research Methodology in Relationship Education. Journal of Marital and Family 

Therapy, 45(3), 431-446. 

Khan, S. (2018). Improving intimate relationships: an exploratory study on outcomes 

for couples participating in the Hold Me Tight program [Doctoral Dissertation of 

Psychology, The State University of the New Jersey]. RUTGERS. 

Kuhn, R., Milek, A., Meuwly, N., Bradbury, T. N., & Bodenmann, G. (2017). 

Zooming in: A microanalysis of couples' dyadic coping conversations after 

experimentally induced stress. Journal of family psychology: JFP: journal of the 

Division of Family Psychology of the American Psychological Association 

(Division 43), 31(8), 1063–1073. 

Lamela, D., Figueiredo, B., & Bastos, A. (2010). Adjustment to divorce and co-

parental relations: Contributions from the theory of attachment. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 23(3), 562-574. 

Levert-Levitt, E., & Sagi-Schwartz, A. (2015). Integrated Attachment Theory. In J. D. 

Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 



 ... مدار جانیه یدرمان زوج یاثربخش                                                                                                             386

(Second Edition) (pp. 228-234). Amsterdam, Netherlands: Elsevier. 

Lynch, L. E. (2015). Couples coping with cancer: A Hold me tight pilot intervention 

study. Doctoral Dissertation, Doctoral of Philosopy Drexel University. Idea: 

Drexel Libraries E-Repository and archivepa. 

Mark, K. P., Vowels, L. M., & Murray, S. H. (2018). The impact of attachment style 

on sexual satisfaction and sexual desire in a sexually diverse sample. Journal of 

Sex & Marital Therapy, 44(5), 450-458. 

Mikulincer, M., Florian, V., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2002). Attachment 

security in couple relationships: a systemic model and its implications for family 

dynamics. Family Process, 41(3), 405-434. 

Mir, M. S., Wani, M. A., & Sankar, R. (2016). Marital adjustment among love 

marriage and arranged marriage couples. The International Journal of Indian 

Psychology, 3(3), 51-56. 

Morgis, B. L., Ewing, E. S. K., Liu, T., Slaughter-Acey, J., Fisher, K., & Jampol, R. 

(2019). A hold me tight workshop for couple attachment and sexual intimacy. 

Contemporary Family Therapy, 41(4), 368-383. 

Najafi, M., Soleimani, A. A., Ahmadi, K., Javidi, N., & Kamkar, E. H. (2015). The 

effectiveness of emotionally focused therapy on enhancing marital adjustment and 

quality of life among infertile couples with marital conflicts. International Journal 

of fertility & Sterility, 9(2), 238-246. 

Péloquin, K., Brassard, A., Lafontaine, M.-F., & Shaver, P. R. (2014). Sexuality 

examined through the lens of attachment theory: attachment, caregiving, and sexual 

satisfaction. The Journal of Sex Research, 51(5), 561-576. 

Pietromonaco, P. R., & Beck, L. A. (2015). Attachment processes in adult romantic 

relationships. In M. Mikulincer, P. R. Shaver, J. A. Simpson, & J. F. Dovidio 

(Eds.), APA handbooks in psychology. APA handbook of personality and social 

psychology, Vol. 3. Interpersonal relations (p. 33–64). American Psychological 

Association Publishing. Washangton. 

Rajput Nitu, R. (2017). Marital adjustment and happiness. The International Journal 

of Indian Psychology, 5(1), 116-123. 

Refahi, Z. (2016). Relation between attachment styles and marital conflicts through 

the mediation of demographic variables in couples. International Journal of 

Medical Research & Health Sciences, 5(11), 643-652. 

Sandberg, J. G., Novak, J. R., Davis, S. Y., & Busby, D. M. (2016). The brief 

accessibility, responsiveness, and engagement scale: A tool for measuring 

attachment behaviors in clinical couples. Journal of Marital and Family Therapy, 

42(1), 106-122. 

Siegel, A., Levin, Y., & Solomon, Z. (2019). The role of attachment of each partner on 

marital adjustment. Journal of Family Issues, 40(4), 415-434. 

Spanier, G. B. (1976). Measurement dyadic adjustment: New scale for assessing. The 

quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38(1), 

15-28. 

Stavraianopoulos, K., Faller, G., & Furrow, J. L. (2014). Emotionally Focused Family 

Therapy: Facilitating change within a family system. Journal of Couple and 



 387                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

Relationship Therapy, 13(1), 25–43. 

Stavrianopoulos, K. (2015). Enhancing relationship satisfaction among college student 

couples: An emotionally focused therapy (EFT) approach. Journal of Couple & 

Relationship Therapy, 14(1), 1-16. 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6
th
 Ed). New 

York: Pearson. 

Tidwell, B. L., Larson, E. D., & Bentley, J. A. (2020). Attachment Security and 

Continuing Bonds: The Mediating Role of Meaning-Made in Bereavement. Journal 

of Loss and Trauma, 1-18.  

Van Lankveld, J., Jacobs, N., Thewissen, V., Dewitte, M., & Verboon, P. (2018). The 

associations of intimacy and sexuality in daily life: Temporal dynamics and gender 

effects within romantic relationships. Journal of Social and Personal 

Relationships, 35(4), 557-576. 

Walsh, F. (2016). Visões clínicas de normalidade, saúde e disfunção familiar. In F. 

Walsh (Org.), Processos normativos da família: diversidade e complexidade (4a. 

ed., pp.57-77). Porto Alegre: Artmed. 

Wiebe, S., & Johnson, S. (2016). A review of the research in emotionally focused 

therapy for couples. Family Process, 55(3), 390-407. 

Wiebe, S., Johnson, S., Lafontaine, M.-F., Moser, M., Dalgleish, T., & Tasca, G. 

(2016). Two-year follow-up outcomes in emotionally focused couple therapy: An 

investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of 

Marital and Family Therapy, 43(2), 227-244. 

Wiebe, S. A., Elliott, C., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., 

Lafontaine, M.-F., & Tasca, G. A. (2019). Attachment Change in Emotionally 

Focused Couple Therapy and Sexual Satisfaction Outcomes in a Two-year Follow-

up Study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 18(1), 1-21.  

Wong, T.-Y., Greenman, P. S., & Beaudoin, V. (2018). “Hold me tight”: The 

generalizability of an attachment-based group intervention to Chinese-Canadian 

couples. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17(1), 42-60. 

Yoo, H., Bartle-Haring, S., Day, R. D., & Gangamma, R. (2014). Couple 

communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. 

Journal of Sex & Marital Therapy, 40(4), 275-293. 

Zakhirehdari, N., Navabinejad, S., & Koraei, A. (2019). The effectiveness of 

cognitive-behavioral couple therapy on improving marriage performance and 

marital intimacy of couples. Medial Science, 97(23), 290-293. 

Zeytinoglu‐Saydam, S., & Nino, A. (2019). A tool for connection: using the person‐
of‐the‐therapist training (POTT) model in emotionally focused couple therapy 

supervision. Journal of Marital and Family Therapy, 45(2), 233– 243. 

 

 


