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Abstract
Aim and Background: Affective-sexual needs are as important motivational forces that have a vital role in the
stability and enhancing of quality of marital life. Then the main goal of the current research was the comparison
of the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy (CBCT) and acceptance commitment therapy (ACT)
approaches on enhancing affective-sexual needs among Nonclinical Couples in Bandar Abbas city, Iran.
Methods and Materials: The research design was semi-experimental design with pretest, posttest, and follow
up. The statistical population of this study includes of nonclinical couples that participated in the training course
about life skills and cyberspace. 48 subjects were selected through a convenient sampling method and randomly
assigned to two groups of interventions, CBCT and ACT, and one control group. Each couple in intervention
groups received 12 sessions and 90 minutes of therapy. Affective-Sexual Needs of Iranian Couples scale (2020)
used for gathering data and analysis of variance with repeated measures tests used for analyzing data by using
SPSS 19 software.
Findings: The result showed that both CBCT and ACT interventions were effective to enhance affective-sexual
couple's needs. Moreover, comparing the effectiveness of CBCT and ACT approaches showed that the ACT
approach was more effective in enhancing of three dimensions of affective-sexual couple's needs include
avoiding discouraging behaviors, affection-sexual needs, physical-sexual needs.
Conclusions: It seems the implementation of CBCT and ACT interventions are useful for enhancing affectivesexual couple's needs. This could influence other dimensions of marital life such as marital satisfaction and
marital quality.
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بر پذیرش و تعهد بر نیازهای عاطفی -جنسی
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چکیده

زمینه و هدف :نیازهای عاطفی-جنسی بهعنوان نیروی انگیزشی مهم تلقی میشوند که در پایداری و افزایش کیفیت زندگی زناشویی نقش مهم دارند.
از همینرو پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رویکردهای مشاورهای  CBCTو  ACTبر ارتقای نیازهای عاطفی-جنسی زوجین غیر بالینی شهر
بندرعباس انجام گرفت.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بود .جامعه آماری پژژوهش حاضژر شژام
 141نفر از زوجین غیر بالینی شهر بندرعباس بودند که در دورهی آموزشی مهارتهای زندگی و فضای مجازی شرکت داشتند .روش نمونهگیری از نژوع
نمونهگیری در دسترس بود 44 .نفر ( 24زوج) در گروههای مداخلهای  CBCTو  ACTو گروه کنترل بهصورت تصادفی گمژارش شژدند .از پرسشژنامه
نیازهای عاطفی-جنسی زوجین ایرانی ( )1311برای جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شد .شیوه انجام مداخله بهصورت  12جلسه  10دقیقهای زوجی
بود .از مقیاس نیازهای عاطفی-جنسی زوجین ایرانی ( )1311برای جمعآوری اطالعات در پژوهش استفاده شد .اطالعات پژوهش بژا اسژتفاده از آزمژون
آماری تحلی واریانس با سنجش مکرر و بهوسیلهی نرمافزار  SPSS 19مورد تحلی قرار گرفتند.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که هر دو نوع مداخله  CBCTو  ACTدر ارتقای نیازهای زناشویی زوجین مؤثر هستند .مقایسه اثربخشی این دو رویکرد
نشان داد که رویکرد زوجدرمانی  ACTدر سه بعد نیازهای پرهیز از رفتارهای دلسردکننده ،احساسژی-جنسژی و جسژمانی-جنسژی اثربخشژی بژایتری
برخوردار بود.
نتیجهگیری :به نظر میرسد بهرهگیری از رویکردهای مشاورهای  CBCTو  ACTدر ارتقای نیازهای عاطفی-جنسی زوجین مفید است .این امر می-
تواند در سایر ابعاد زندگی زناشویی زوجین نظیر رضایت زناشویی و کیفیت زناشویی آنان نیز مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :نیازهای عاطفی-جنسی ،زوجدرمانی شناختی -رفتاری ،زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد.
ارجاع :شهبازفر رامانا ،زارعی اقبال ،حاجی علیزاده کبری ،درتاج فریبرز .مقایسه اثربخشی رویکردهای مشااورهای زوجدرماانی شانایتی -رفتااری و
زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نیازهای عاطفی -جنسی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1311؛ .403-414 :)3(14
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 -1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار گروه مشاوره روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 -3دانشیار گروه روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
 -4استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
بشر از دیرباز انگیزهاش بژرای ازدواج بژهمنظژور بژرآورده شژدن
نیازهایی ازجمله ،ابراز و دریافت عشق و عالقه ،نیژاز بژه داشژتن
مصاحبت ،تأمین شدن انتظارات ،نیازهژای جنسژی ،تولیژدمث و
بقای نس  ،تولیدمث برای ایجاد نیژروی کژار و اقتصژاد ،اجژرای
آدابورسوم ،تعلیم و تربیت و انتقال ارزشهای فرهنگژی ،ایجژاد
امنیت اجتماعی ،کسب استقالل و خودمختاری و تکام معنژوی
و اخالقی بوده است ( .)2 ,1در این میان نیازهای عاطفی-جنسی
در بستر روابط زناشویی ،در زمرهی نیازهای مهم و حیاتی هستند
که پویایی و نشاط روابط زوجین با یکدیگر به میزان زیژادی بژه
بژرآورده شژدن ایژن نیازهژژا بسژتگی دارد ( .)3اهمیژت نیازهژژای
عاطفی-جنسی بهاندازهای است که برآورده نشدن آنها میتواند
زمینهساز پایین آمدن کیفیت زناشویی زوجین شود .این امر خود
میتواند منجر به نارضایتی زناشویی و سرخوردگی و دلزدگژی
جنسی و زناشویی در زوجین گردد (.)4
توجه به این نکته ضژروری اسژت کژه نیازهژای عژاطفی و
جنسی را نمیتوان بهصورت جداگانه در نظر گرفت .بلکه تعامژ
متقاب نیازهای جنسی و عاطفی ،ایجاب میکند تا این نیازها در
کنار یکدیگر و در بافت روابط زناشویی در نظر گرفته شژوند (.)4
به همین دلی هرچه زندگی زناشویی پربارتر باشد ،زمینه برآورده
شدن نیازهای عاطفی-جنسی مهیاتر خواهد بود .نکتژهی بسژیار
مهمی که به آن باید توجه نمود این است کژه بژروز مشژک در
مسائ عاطفی و جنسی فقط بژه زوجینژی کژه دارای تعژار و
کشمکش هستند محدود نمیشود ،بلکه زوجینی کژه مشژکالت
زیادی را گزارش نمیکنند و زندگی خود را رضایتبخش را تلقی
می کننژد در طژول زنژدگی زناشژویی خژود ممکژن اسژت دچژار
یکنواختی شده و از غنای زندگی زناشویی آنان کاسته شده و بژه
نیازهای عاطفی-جنسی خود توجه نکنند ( .)1بهطور ساده مژی-
توان گفت که نیازهای عاطفی دربرگیرنده نیازهژای احساسژی و
هیجانی هستند کژه زنژان و مژردان در طژول زنژدگی زناشژویی
خودشان انتظار دارند که بژرآورده شژوند .ایژن نیازهژا پژیشنیژاز
برقراری روابط صمیمانه بین زوجین هستند.)7( .
در زمینه بژرآورده شژدن نیازهژای جنسژی در بسژتر روابژط
زناشویی باید خاطرنشان ساخت که رابطژه جنسژی بژین زوجژین
تنها به برآورده شژدن یژو وضژعیت بیولژو یکی نیسژت؛ بلکژه
برآورده شدن نیازهای جنسی رابطه تنگاتنگی با رضایت جنسی و
عاطفی دارد ( .)4در حوزه نیازهای جنسی عمدتاً این نیازها به دو
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بخش نیازهای جنسی فیزیولژو یکی 1و نیازهژای جنسژی روان-
شناختی 2تقسیم شدهاند .از طرفی مژیتژوان گفژت کژه بژرآورده
شدن نیازهای جنسی در رابطه زناشویی پیوند بسیار نزدیکژی بژا
رابطه عاطفی بین زوجین دارد؛ یعنی یو رابطه جنسی سژالم در
آن ترس از طرد شدن و محرومیت وجژود نژدارد و بژهجژای آن
امنیت و اعتماد وجود دارد .درمجموع میتوان گفژت کژه رابطژه
جنسی رضایت بخش هم مقوّم رابطهی عاطفی بین زوجین است
و هم از طرفی از طریق پیوند عاطفی زوجین نیز تقویت میشود
(.)1
در بحث نیازهای عاطفی-جنسژی زوجژین یکژی از عوامژ
مهمی که میبایست در نظر داشت ،بافژت اجتمژاعی اسژت کژه
زوجین در آن زندگی میکنند .محیط اجتماعی شژام فرهنژ ،
مذهب و سیاست میشژود .ایژن عوامژ نحژوه دسژتیژابی بژه
نیازهای فردی و اجتماعی زوجین را تعیین میکنند .از این میژان
دو عام مذهب و سنتها ،نقش بسیار مهمی در تعیینکننژدگی
مسژژائ جنسژژی و عژژاطفی بژژین زوجژژین دارنژژد .در کشژژورهای
مسلمان ،اسالم بهعنوان دین غالب تعیینکنندهی مسائلی چژون
افکار ،رفتار و حفظ ارزشهای فردی و اجتماعی زوجین است .از
سوی دیگر سنتهای فرهنگی نیز در تربیت افراد و آماده ساختن
آنها برای نقشهای همسری در زندگی زناشویی نقش بسژزایی
دارند که تعیینکننده انتظارات زوجژین از یکژدیگر هسژتند (.)10
عالوه بر بافژت اجتمژاعی کژه زوجژین در آن زنژدگی مژیکننژد
ویژگیهای روانشناختی فردی آنان مانند ویژگیهای شخصیتی،
شیوههای مقابلهای و سبوهای دلبستگی نیز در نحژوه بژرآورده
شدن نیازهای عاطفی-جنسی زوجین نقش دارند (.)12 ,11
برآورده نشژدن نیازهژای عژاطفی-جنسژی زوجژین ،زنژدگی
زناشویی با مسژائلی چژون رضژایت زناشژویی پژایین ،سژازگاری
زناشویی پایین ،روابط زناشویی آشفته و تعارضات زناشویی رابطه
دارد .به همین جهت مداخالتی که در زمینه نیازهژای عژاطفی-
جنسی زوجین انجام میشود باید بتوانند به زوجین کمو کنند تا
درک صحیحی از نیازهای عاطفی-جنسی یکدیگر داشته باشژند.
پیامد این واقعه مژیتوانژد هژم زمینژه بژرآورده شژدن نیازهژای
عاطفی-جنسی زوجین و هم زمینهی ارتقژای تعهژد در بژرآورده
ساختن نیازهژای یکژدیگر و درنهایژت افژزایش کیفیژت زنژدگی
زناشویی را فراهم سازد (.)13
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رویکردهای مشاورهای متعددی در زمینه کمو به زوجژین
برای برآورده کردن و ارتقای نیازهای عاطفی-جنسی وجود دارد.
ازجمله میتوان به رویکردهای روانپویشی ،سیسژتمی ،هیجژان
مدار ،شناختی-رفتاری ،تلفیقی رفتاری ( )13و رویکردهای مژوج
سوم رفتاری مانند زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهژد .از بژین
رویکردهای مژذکور ،رویکژرد زوجدرمژانی شژناختی–رفتژاری از
شواهد تجربی و پژوهشی بیشژتری برخژوردار اسژت ( .)14زوج-
درمانی شناختی -رفتژاری بژر فراینژدهای شژناختی و تعژامالت
زوجین تأکید فراوانی دارد و تحریفها و نقصهژای شژناختی را
عام عمده آشفتگیهای زناشویی معرفی میکنژد .در رونژدهای
جدید زوجدرمژانی شژناختی -رفتژاری عژالوه بژر تحریژفهژای
شناختی ،ویژگیهای شخصیتی و تفاوتهای فردی بین زوجین،
ترجیحات ،نیازها و انگیزههای منحصربهفرد هرکدام از زوجین را
مدنظر قرار میدهد .دیدگاه شناختی-رفتژاری در زمینژه مسژائ
متعدد زناشویی از قبی مشکالت جنسی ،روابژط بژین زوجژین و
تبادل رفتارها و هیجانهای سالم ،قاب بهکژارگیری اسژت (,14
 .)11پرداختن به مسائ متعدد و ازجمله مسائ جنسی زوجین در
ارتباط با سایر ابعاد زندگی زناشویی ،رویکرد شناختی-رفتژاری را
تبدی به رویکردی جامع و فراگیر کرده اسژت .در ایژن رویکژرد
فر بنیادین این است که رابطژهی زناشژویی سژالم رابطژهای
است که به رشد ،پیشرفت ،سالمتی و ارضای نیازهای هریو از
زوجین کمو میکند .در این رویکژرد اعتقژاد بژراین اسژت کژه
رابطه زناشویی باید در اوقات سختی و نگرانی با ارائهی حمایژت
ابزاری (همکژاری و همراهژی) یژا عژاطفی (چژون گژوش دادن
همدینه به نگرانیهای همسر) همچون منبعژی حمژایتی بژرای
هریو از زوجین عم کند (.)20-17 ,13
عالوه بر رویکژرد زوجدرمژانی شژناختی–رفتژاری ،رویکژرد
مبتنی بر پژذیرش و تعهژد در زمژرهی نسژ سژوم درمژانهژای
شژژناختی-رفتژژاری بژژه شژژمار مژژیآیژژد .ایژژن رویکژژرد در زمینژژه
توانمندسازی زوجین در خصوص ارضای نیازهای عاطفی-جنسی
کمو شایانی میتواند بکند .درواقع هدف اصلی در این رویکژرد
این است که در فرد انعطافپژذیری روانژی 3ایجژاد شژود؛ یعنژی
ایجاد توانایی انتخاب عملژی در بژین گزینژههژای مختلژف کژه
متناسبتر باشند ،نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتنژاب از افکژار،
احساسات ،خاطرهها یا تمایالت آشفتهساز به فژرد تحمیژ شژود

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح پژیش-
آزمون ،پسآزمون و پیگیری ،همراه با گروه کنترل بژود .جامعژه
آماری پژوهش حاضر شام  141نفژر ( 73زوج) از زوجژین غیژر
بالینی شهر بندرعباس بودند که در دورهی آموزشی مهارتهژای
زندگی و فضای مجازی شرکت داشتند (این دوره آموزشی بژرای
والژژدین دانژژشآمژژوزان مژژدارس ابتژژدایی و متوسژژطه اول شژژهر

3. psychological flexibility
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( .)21این رویکرد ،مشکالت زناشویی را بژهگونژهای متفژاوت از
رویکرد شناختی-رفتاری مفهوم سازی میکند .بر اساس رویکژرد
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،حفظ و گسژترش پریشژانی ،تعژار و
فاصلهی عاطفی میان زوجژین از ترکیژب راهبردهژای کنتژرل و
اجتناب تجربی در رابطژهی زناشژویی ناشژی مژیشژود .در نظژر
گرفتن افکار بهمنزله واقعیت ،ارزیابیهای منفژیگرایانژه و عمژ
کردن بر طبق آنها موجب حفظ چرخهی ارتباطی منفی زوجین
میشود (.)24-22
نتایج پژوهشهای متعدد نشان داده اسژت کژه رویکردهژای
زوجدرمانی شناختی -رفتاری ،رویکرد مبتنی بر پژذیرش و تعهژد
میتوانند در زمینه کاهش تنشهای زناشویی مژؤثر باشژند (,14
 .)30 ,21 ,23 ,11عمدهی پژوهشهای انجام شده با اسژتفاده از
این رویکردها بژرای زوجژین آشژفته یژا دارای اخژتالیت روان-
شناختی مث وسواس و افسردگی انجام شده است و کمتر بژرای
ارتقژژای نیازهژژای عژژاطفی-جنسژژی زوجژژین عژژادی بژژه کژژار
گرفتهشدهاند .به نظر میرسد تمرکز بر ارتقاء یا ارضای نیازهژای
عاطفی-جنسی زوجین در ارتقای کیفیژت زناشژویی آنژان مژؤثر
باشد و بهواسطهی بهکارگیری این رویکردها میتوان بژر غنژای
زندگی زناشویی و فردی زوجین افزود ()31 ,24؛ بنابراین در این
پژوهش رویکردهای مشاورهای (زوجدرمانی) شناختی-رفتژاری و
مشاورهای (زوجدرمانی) مبتنژی بژر پژذیرش و تعهژد درزمینژهی
ارتقای نیازهای عاطفی-جنسی زوجین مورد مقایسه قرار خواهند
گرفت .درمجموع این پژژوهش بژه دنبژال پاسژخگویی بژه ایژن
سژژؤالهژژا اسژژت :آیژژا رویکردهژژای مشژژاورهای (زوجدرمژژانی)
رویکردهای مشاورهای (زوجدرمانی) شناختی-رفتاری و مشاوره-
ای (زوجدرمانی) مبتنی بر پژذیرش و تعهژد در ارتقژای نیازهژای
عاطفی-جنسی زوجین غیر بالینی اثربخش هستند؟ کدامیژو از
رویکردهای مشاورهای (زوجدرمانی) شناختی-رفتاری و مشاوره-
ای (زوجدرمانی) مبتنی بر پژذیرش و تعهژد در ارتقژای نیازهژای
عاطفی-جنسی زوجین غیر بالینی اثربخشی بیشتری دارند؟
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بندرعباس اجرا شژد و در ایژن دوره بژه والژدین در مژورد طژرح
پژوهش توضیح داده شد) .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر از
نوع نمونهگیری در دسترس بود .از میژان  44نفژر ( 44زوج) کژه
مالکهای ورد به مطالعه را داشتند؛ تعداد  44نفر ( 24زوج) بژه-
صورت تصادفی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و صژورت
تصادفی در گروههای زوجدرمانی شناختی-رفتاری ،زوجدرمانی و
گروه کنترل گمارش شدند .تعداد اعضای هژر گژروه  11نفژر (4
زوج) بود.
معیارهای یزم برای ورود به مطالعه عبارت بودنژد از :عژدم
وجود اختالفات شدید زناشویی ،نبودن در شرف جدایی یا طالق،
داشتن حداق  1سال سابقه ازدواج ،قرار داشتن در دامنژه سژنی
 24تا  40سال ،عدم وجود اختالیت روانژی در زوجژین ،داشژتن
نمرهای یو انحژراف اسژتاندارد یژا پژایینتژر از نقطژه بژرش در
پرسشنامه نیازهای عاطفی جنسی و عدم ابتال به اعتیاد به مژواد
مخدر سنتی ،صنعتی یا الک  .بژه شژرکتکننژدگان در پژژوهش
اطمینان داده شده که اطالعات جمعآوریشژده از آنژان بژهطژور
محرمانه باقی خواهند ماند و به غیراز مقاصد پژوهشی استفادهای
دیگری از این اطالعژات نخواهژد شژد .در ادامژه فژرم رضژایت
آگاهانه در اختیار شرکتکنندگان در پژوهش قرار گرفت و مژورد
تأیید آنان قرار گرفت .جلسات مداخله بهصورت جلسژات زوجژی
 10دقیقهای بود که هژر هفتژه دو جلسژه و در طژی  12جلسژه
پروتک های زوجدرمانی شناختی-رفتاری ،زوجدرمانی مبتنژی بژر
پذیرش و تعهد اجرا شد .در طول این زمان گروه کنتژرل هژی -
گونه درمانی را دریافت نکردند .یزم به ذکژر اسژت کژه پژس از
اتمام جلسات گروههای مداخله ،بهمنظور رعایت اصول اخالقژی،
 12جلسه زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برای گروه کنترل
انجام شد .پس از انجام مداخلههای گروههژای آزمژایش ،پژس-
آزمون به عم آمد و پس از  3ماه نیز یو آزمون پیگیژری نیژز
برای گروههای آزمایش و کنترل انجام شد .اطالعژات پژژوهش
با استفاده از آزمون تحلی واریانس با سنجش مکرر و بهوسیلهی
نرمافزار  SPSS 19مورد تحلی قرار گرفتند.
مقیاس نیازهای عاطفی-جنسای زوجای ایرانای

( :)CBCTجلسات اول و دوم :معرفی رویکرد ،برقراری ارتباط
با زوجین ،توافق بر سر اهداف درمانی ،اخژذ تاریخچژه فژردی و
زوجی و بررسی نیازهای عاطفی-جنسی زوجین.
جلسه سوم :بررسی نقاط قژوت و ضژعف رابطژه زناشژویی و
مبادله نمودن برگهای انتظارات و نیازهای زوجین.
جلسه چهژارم :دریافژت و ارائژه بژازخورد در مژورد نیازهژای
زوجژژین خژژود ،همچنژژین آموزش مهژژارتهژژای ارتباطی محتوا،
افزایش مبادیت رفتاری مثبت و تقویتکننده.
جلسژژه پژژنجم :آمژژوزش مهژژارتهژژای گوش دادن ،همدلی،
گفتگوی مژژژژژؤثر و مهارت انتقال و دریافت روشن و مؤثر افکار،
احساسات و نیازها.

( Affective-Sexual Needs Iranian Couples
 :)Scaleبرای شناسایی نیازهژای عژاطفی-جنسژی زوجژین از
پرسشنامه نیازهژای عژاطفی -جنسژی زوجژین ایرانژی (،)1311
استفاده شد .این پرسشنامه شام  32عبارت است که با اسژتفاده
از یو طیف  10درجهای ( = 0اصالً برآورده نشده است تژا =10
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کامالً برآورده شده است) سنجیده مژیشژود .حژداق نمژره ایژن
پرسشنامه  32و حداکثر آن  320است .نقطهی برش پرسشژنامه
 110است .نمژرات بژایتر نشژان دهنژده بژرآورده شژدن بیشژتر
نیازهای عاطفی-جنسی و نمرات پایین نشانگژر بژرآورده شژدن
ضعیف نیازهای عاطفی-جنسی است .خژرده مقیژاسهژای ایژن
پرسشنامه عبارتند از نیازهای عاطفی-جسژمانی ( 1گویژه) ،نیژاز
پرهیز از رفتارهای دلسردکننده ( 4گویه) ،نیاز به حضژور مسژتمر
عواطف مثبت ( 4گویه) ،نیاز به درک در لحظژه تجربژه عواطژف
منفی ( 3گویه) بهعنوان نیازهژای عژاطفی و نیازهژای عژاطفی-
جنسی ( 7گویه) ،نیازهای جسمانی-جنسی ( 3گویه) و نیازهژای
دانشی-نگرشی ( 4گویه) بهعنوان نیازهای جنسی بودنژد .نتژایج
نشان داد که ضریب همسانی خرده مقیژاسهژای پرسشژنامه بژا
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/13تا  0/14متغیر است .هژم-
چنین ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش دونیمه کژردن
زوج و فرد  0/12و ضژریب پایژایی بژا اسژتفاده از روش دونیمژه
کردن بخش اول و بخش دوم  0/14محاسبه شد .برای بررسژی
روایی سازه پرسشنامه حاضر ،از چند روش استفاده شژد .ابتژدا از
تحلی عام اکتشافی استفاده شد که نتایج آن نشان داد که این
پرسشنامه از روایی مطلژوبی برخژوردار اسژت .هژمچنژین بژرای
بررسی روایی سازه این پرسشنامه میژزان همبسژتگی ابعژاد ایژن
پرسشنامه با پرسشنامه نیازهای اساسی گالسر ( )2000محاسژبه
شد .ضژرایب محاسژبه شژده نشژان داد .همژه ابعژاد پرسشژنامه
نیازهای عاطفی-جنسی با پرسشژنامه نیازهژای اساسژی گالسژر
رابطه مثبت معناداری داشتند .لذا میتوان گفت که پرسشژنامه از
روایی سازه مطلوبی برخوردار بود (.)32
پروتکل جلسات زوجدرماانی شانایتی-رفتااری
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جلسه ششم :آموزش ح مسئله و تصمیم گیری و آموزش و
تمرین مهارتهای ح تعار .
جلسه هفتم :کار بژر روی شناسایی افکار خودآیند ،شناسایی
انتظارات زوجین در مورد مبادله عواطف در رابطژهی زناشژویی و
بازسازی شناختی.
جلسه هشتم :به چالش کشیدن افکار ناکارآمژد ،سود و زیان
فکر ،افکار جایگزین ،آموزش خطاهای شناختی و بازسازی
شناختی.
جلسه نهژم :شناخت ویژگژیهژای شخصیتی خود و همسژر،
بررسی تفژژژژاوتهژژژژای جنسیتی و شخصیتی با نیازهای خود و
همسر.
جلسه دهم :آشنایی با مراجعین با هیجانهای مثبت و منفی،
کمو به همسران برای کژژاوش راههژژژای جایگزین برای تبادل
احساسات و اخذ حمایت و کمو به همسران برای تحم
احساسات آشفته ساز.
جلسه یازدهم :کشف مسائ حژ نشژده و آسژیبهژای قبلی
فردی توضیح نیاز به تغییر هردو طرف برای بژژژژرآورده شژژژژدن
نیازهای عاطفی-جنسی زوجین.
جلسه دوازدهم :افزایش آگاهی و ارزیابی زوجین از آثار فعلی
حوادث گذشته ،آموزش راهبردهای کنار آمدن مژؤثر و استفاده از
مهارتهای ح مسئله برای بژرآوردن نیازهژای عادینژه هژر دو
زوج.
پروتکل جلسات زوجدرمانی مبتنی بار پاذیرش و

یافتهها
دامنهی سنی شرکتکنندگان پژوهش حاضر بین  24تا  40سال
قرار داشت .همه شرکتکنندگان در پژوهش تحصیالتشان بایتر
از فوقدیپلم بود .همچنین سابقه ازدواج آنان بین  4تژا  20سژال
قرار داشت .یازده زوج از شرکتکنندگان در پژوهش دارای یژو
فرزند 12 ،زوج دارای دو فرزنژد و  1زوج دارای  3فرزنژد بودنژد.
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژژوهش را سژه
مرحلهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشژان داده اسژت .در
ادامه ابتدا مفروضههای تحلی واریژانس بژا سژنجش مکژرر بژا
استفاده از آزمون باکس و همسژانی واریژانس بژین گژروههژا بژا
استفاده از آزمون لژوین محاسژبه شژد .نتژایج بررسژی همسژانی
ماتریس کوواریانس با استفاده از آزمون باکس نشان داده کژه در
همهی زیر مقیژاسهژای پرسشژنامه نیازهژای عژاطفی-جنسژی
زوجین با سطح آلفای بزرگتر از  0/04معنادار نیسژت .ازایژنرو،
میتوان گفت که ماتریس کوواریانسها در همه گژروههژا برابژر
هستند .این بدان معناست که شرط همسانی ماتریس کوواریانس
برقرار است .در ادامه بررسی همسانی واریانس بین گژروههژا بژا
استفاده از آزمون لوین نشان داد که میزان آلفژای مشژاهدهشژده
بزرگتر از  ،0/04است؛ لذا میتوان گفت پژیشفژر همسژانی

تعهد ( :)ACTجلسه اول :ارزیابی و گرفتن جزئیات از زوجها،
معرفی اهداف و جهژتگیژری رویکژرد بژه همژراه اسژتعارههژا و
تمرینات.
جلسژژه دوم :مصژژاحبه فژژرد و جلسژژه طژژرحری ژزی زوجژژی
یکپارچهساز ارزیابی فرد و زوجی.
جلسه سوم :بررسی نیازهای زوجین و استفاده از استعاره تلژه
انگشت چینی و تمرین تالشها رابطها بیاثر.
جلسه چهارم :معرفی پذیرش و تمرکز حواس تمرین پذیرش
افکار و احساسات مربوط به نیازها.
جلسه پنجم :تشریح رابطژهی هژمجوشژی شژناختی و درک
نیازها و تمرین راننده اتوبوس افکار رو برگه تمرین.
جلسه ششم :مشژاهده افکژار و مقایسژه واکژنشهژا خژود
بهتنهایی و خود در ارتباط با نیازهژای همسژر و تمژرین پژذیرش
واکنشها رابطه.
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جلسه هفتم :تصریح ارزشها زندگی و زندگی زناشژویی و
انجام تمرین چه چیز در زندگی/رابطژه در حژال حاضژر مژی-
خواهم.
جلسه هشتم :بازبینی کاربرگ ارزشها بحث در مورد موانژع
ارزشها زندگی و کمو به زوجژین بژرای حرکژت و تعهژد در
میسر ارزشها.
جلسه نهم :ایجاد الگوها انعطژافپژذیر رفتژار در رابطژه و
تمرین کاربرگ عم متعهدانه.
جلسه دهم :کار با زوجها در زمینه خود بهعنوان زمینه رابطه
و استفاده از کاربرگ اقدام متعهدانه و استفاده از استعاره صژفحه
شطرنج.
جلسه یازدهم :بازبینی نیازهژای عژاطفی و جنسژی در یژو
زمینه عم متعهدانه و استفاده از کاربرگ عم متعهدانه.
جلسه دوازدهم :بررسی مجدد شژشضژلعی انعطژافپژذیری
روانشژناختی و انعطژافپژژذیری در ارضژای نیازهژای عژژاطفی و
جنسی زوجین.
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با سنجش مکرر بالمانع است.

واریانس بین گروهها برقرار است و اجرای آزمون تحلی واریانس

پسآزمون

پیگیری

درک در تجربه عواطف منفی
احساسی-جنسی
جسمانی-جنسی
دانشی-نگرشی
عاطفی-جسمانی
پرهیز از رفتارهای دلسردکننده
حضور مستمر عواطف مثبت
درک در تجربه عواطف منفی
احساسی-جنسی
جسمانی-جنسی
دانشی-نگرشی
عاطفی-جسمانی
پرهیز از رفتارهای دلسردکننده
حضور مستمر عواطف مثبت
درک در تجربه عواطف منفی
احساسی-جنسی
جسمانی-جنسی
دانشی-نگرشی

13/41
21/74
12/34
2/34
44/12
33/24
31/40
23/14
44/34
23/31
31/41
44/24
21/12
21/01
21/11
42/11
20/13
3/11

جدول  2خالصه نتایج آزمون تحلی واریژانس بژا سژنجش
مکرر را نشان میدهد .اثر زمان در همهی ابعاد نیازهای عژاطفی
جنسی؛ نیاز عاطفی-احساسی ،پرهیز از رفتارهژای دلسژردکننده،
حضور مستمر عواطف مثبژت ،درک در تجربژه عواطژف منفژی،
احساسی-جنسی ،جسمانی-جنسژی و دانشژی-نگرشژی معنژادار
است .معناداری اثر زمان نشان میدهد که تفاوت معنژیدار بژین
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری وجود دارد .همچنین اثر تعام
زمان و عضویت گروهی نیز در همژهی ابعژاد نیازهژای عژاطفی
جنسی؛ نیاز عاطفی-احساسی ،پرهیز از رفتارهژای دلسژردکننده،
حضور مستمر عواطف مثبژت ،درک در تجربژه عواطژف منفژی،
احساسی-جنسی ،جسمانی-جنسی و دانشی-نگرشی معنادار بژه
دست آمد .معناداری تعام اثر زمان و عضژویت گروهژی نشژان
میدهد که تغییرات واریژانس ابعژاد نیازهژای عژاطفی-جنسژی،
حداق بین دو گروه معنادار است .برای تعقیب تفاوت گروهها در

2/31
3/10
2/14
14/24
4/04
3/24
3/11
3/04
3/47
1/44
3/34
4/01
2/47
3/11
2/43
4/14
1/44
24/24

12/21
21/34
12/41
14/14
47/01
37/11
33/24
24/13
40/41
24/41
30/41
43/13
33/00
31/24
20/14
47/11
22/11
21/44

2/22
2/41
1/42
3/17
3/11
2/34
3/27
1/41
4/41
1/44
4/10
3/44
2/11
2/41
2/20
1/22
2/04
4/27

12/12
21/74
11/14
14/11
34/00
24/11
20/11
14/41
21/41
14/44
17/31
32/01
20/40
11/31
12/14
24/13
12/41
11/01

1/70
3/44
1/11
2/34
4/21
1/14
2/44
1/40
3/10
1/41
2/44
4/31
2/11
1/12
1/41
3/44
1/21
3/42

پسآزمون و پیگیری نتایج آزمون بنفرونی در جدول  3ارائه شده
است.
جدول  3نتایج آزمون بنفرونی در مقایسه زوجی گژروههژای
 ACT ،CBCTو کنترل را نشان میدهد .نتایج آزمون بنفرونی
نشان داد که در مراح پسآزمون و پیگیری گروههای مداخلهی
 CBCTو  ACTاختالف معنژاداری بژا گژروه کنتژرل داشژتند
( )p>0/01و از میانگین بایتری برخوردار بودند .مقایسه زوجژی
 CBCTو  ACTنشان داد که گژروه مداخلژه  ACTدر ابعژاد
پرهیژژز از رفتارهژژای دلسژژردکننده ،نیژژاز احساسژژی-جنسژژی و
جسمانی-جنسی از میانگین بایتری برخوردار بود ،به نحژویکژه
اختالف میانگین آنها در سطح آلفای کوچوتر از  0/01معنژادار
به دست آمد.
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جدول  .1میانگی و انحراف استاندارد ابعاد نیازهای عاطفی-جنسی زوجی به تفکیک گروهها
ACT
CBCT
کنترل
SD
M
SD
M
SD
M
ابعاد نیازهای عاطفی-جنسی
مرحله
4/43
31/11
3/17
32/14
4/31
32/34
عاطفی-جسمانی
2/44
11/41
2/11
11/14
2/34
20/31
پرهیز از رفتارهای دلسردکننده
پیشآزمون
2/21
17/24
1/74
14/00
2/47
11/12
حضور مستمر عواطف مثبت
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جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس با سنجش مکرر در ابعاد نیازهای عاطفی-جنسی زوجی
متغیر وابسته
عاطفی-احساسی

حضور مستمر عواطف مثبت

درک در تجربه عواطف منفی

احساسی-جنسی

جسمانی-جنسی

دانشی-نگرشی

زمان

0101/10

0

0101/10

091/45

1/10

1/10

زمان*گروه

514/10

0

050/40

54/09

1/10

1/00

خطا

050/50

54

4/60

زمان

0559/00

0

0559/00

511/14

1/10

1/90

زمان*گروه

000/41

0

611/09

010/00

1/10

1/10

خطا

064/04

54

6/10

زمان

0066/41

0

0066/41

001/16

1/10

1/96

زمان*گروه

0104/40

0

411/11

090/00

1/10

1/19

خطا

001/96

54

0/05

زمان

119/49

0

119/49

114/49

1/10

1/94

زمان*گروه

601/56

0

041/10

094/15

1/10

1/19

خطا

60/50

54

1/10

زمان

6615/61

0

6615/61

191/01

1/10

1/95

زمان*گروه

0654/40

0

010/11

041/54

1/10

1/11

خطا

090/10

54

5/05

زمان

900/00

0

900/00

111/11

1/10

1/94

زمان*گروه

610/11

0

011/15

010/94

1/10

1/19

خطا

50/04

54

0/10

زمان

0006/61

0

0006/61

006/05

1/10

1/96

زمان*گروه

104/14

0

500/11

006/05

1/10

1/15

خطا

50/04

54

6/64

جدول  .3نتایج آزمون بنفرینی ،مقایسه اثر تعامل زمان و گروه در ابعاد نیازهای عاطفی-جنسی
خطای معیار
تفاوت میانگین ()I-J
گروه مورد مقایسه ()J
گروه مبنا ()I
زمان
متغیر
1/31
-2/44
)47/01( ACT
)44/12( CBCT
1/31
1/13
کنترل ()34/00
پسآزمون
1/31
12/01
کنترل ()34/00
)47/01( ACT
نیاز عاطفی-جسمانی
1/01
-2/34
)43/12( ACT
)41/24( CBCT
1/01
1/11
کنترل ()32/01
پیگیری
1/01
11/41
کنترل ()32/01
)43/12( ACT
0/41
-4/43
)37/14( ACT
)33/24( CBCT
0/41
1/01
کنترل ()24/14
پسآزمون
0/41
13/40
کنترل ()24/14
)37/14( ACT
پرهیز از رفتارهای دلسردکننده
0/11
-3/37
)33/00( ACT
)21/12( CBCT
0/11
1/12
کنترل ()20/40
پیگیری
0/11
12/40
کنترل ()20/40
)33/00( ACT
1/20
-1/74
)32/24( ACT
)31/40( CBCT
1/20
11/31
کنترل ()20/14
پسآزمون
حضور مستمر عواطف مثبت
1/20
13/01
کنترل ()20/14
)32/24( ACT
0/14
-2/14
)31/24( ACT
)21/01( CBCT
پیگیری
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p
0/24
0/01
0/01
0/31
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/44
0/01
0/01
0/10
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پرهیز از رفتارهای دلسردکننده

منبع تغییرات

SS

df

MS

F

p

اندازه اثر
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ادامه جدول 3
)31/24( ACT
پسآزمون

)23/13( CBCT
)24/12( ACT

درک در تجربه عواطف منفی
پیگیری

)21/14( CBCT
)20/13( ACT

پسآزمون

)44/37( CBCT
)40/41( ACT

احساسی-جنسی
پیگیری

)42/14( CBCT
)47/14( ACT

پسآزمون

)23/31( CBCT
)24/41( ACT

جسمانی-جنسی
پیگیری

)20/12( CBCT
)22/14( ACT

پسآزمون

)31/41( CBCT
)30/41( ACT

دانشی-نگرشی
پیگیری

)24/24( CBCT
)21/43( ACT

این یافتهی پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش یپیلینژین
و همکاران ( )24مطابقژت دارد .چراکژه آنژان در پژژوهش خژود
نشان دادند که در کاهش مشژکالت رفتژاری مژراجعین رویکژرد
زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به رویکرد شژناختی-
رفتاری برتری دارد و مراجعین در پژذیرش بسژیاری از تجربیژات
درونی خود موفقتر هستند .همچنین نتژایج پژژوهش حاضژر بژا
یافتههای پژوهش اخوان غالمژی و حیژاتی ( )33مطابقژت دارد.
چراکه در پژوهش آنان مشخص گردید که رویکژرد زوجدرمژانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کارکرد زوجین مؤثر است .از
سوی دیگر بین یافتههای پژوهش حاضر با یافتههژای پژژوهش
خانجانی وشکی ،شفیعآبادی ،فرزاد و فاتحیزاده ( )21همخژوان
است .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که روشهای زوجدرمانی
شناختی-رفتاری و زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد میتوانند
تغییرات معنیداری در کیفیت زناشویی ایجاد کنند و درعینحژال

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رویکردهای زوجدرمانی
شناختی-رفتاری و زوجدرمژانی مبتنژی بژر پژذیرش و تعهژد بژر
ارتقای نیازهای عژاطفی-جنسژی زوجژین غیژر بژالینی در شژهر
بندرعباس انجام شد .نتایج نشان داد کژه هژر دو رویکژرد زوج-
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوجدرمانی شناختی -رفتژاری
در مقایسه با گروه کنتژرل ،در همژهی ابعژاد نیازهژای عژاطفی-
جنسی زوجین از اثربخشی بایتری برخوردار بودند و توانستند که
موجب ارتقای نیازهای عاطفی-جنسی زوجژین شژوند .در ادامژه
مقایسه اثربخشی رویکردهای زوجدرمانی مبتنژی بژر پژذیرش و
تعهد و شناختی -رفتاری نشان داد که رویکرد زوجدرمانی مبتنی
بژژر پژژذیرش و تعهژژد در سژژه بعژژد نیژژاز بژژه پرهیژژز از رفتارهژژای
دلسردکننده ،نیاز احساسی-جنسی و نیاز جسمانی-جنسی بهطور
معناداری از اثربخشی بایتری برخوردار بود.
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کنترل ()11/31
کنترل ()11/31
)24/12( ACT
کنترل ()14/41
کنترل ()14/41
)20/13( ACT
کنترل ()12/13
کنترل ()12/13
)40/41( ACT
کنترل ()21/41
کنترل ()21/41
)47/14( ACT
کنترل ()24/12
کنترل ()24/12
)24/41( ACT
کنترل ()14/43
کنترل ()14/43
)22/14( ACT
کنترل ()12/41
کنترل ()12/41
)30/41( ACT
کنترل ()17/31
کنترل ()17/31
)21/43( ACT
کنترل ()11/01
کنترل ()11/01

12/74
14/13
-0/14
1/37
1/41
0/24
4/24
4/00
-4/43
14/41
21/00
-4/00
14/41
11/41
-1/40
1/47
10/37
-1/41
4/01
1/12
0/74
14/24
13/40
-1/14
12/14
13/37

0/14
0/14
0/40
0/40
0/40
0/40
0/40
0/40
1/11
1/11
1/11
1/71
1/71
1/71
0/41
0/41
0/41
0/11
0/11
0/11
1/31
1/31
1/31
1/44
1/44
1/44

0/01
0/01
1/00
0/01
0/01
1/00
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/04
0/01
0/01
0/04
0/01
0/01
1/00
0/01
0/01
1/00
0/01
0/01
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نتژژایج آزمژژونهژژای تعقیبژژی نشژژان داد کژژه بژژین ایژژن دو روش
زوجدرمانی از نظر میزان اثربخشی تفاوت معناداری وجود نژدارد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش عظیمژیفژر،
فاتحیزاده ،بهرامی ،احمدی و عابژدی ( ،)30نیژز مطابقژت دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد که مداخالت هژر دو رویکژرد زوج-
درمانی شناختی-رفتاری و زوجدرمانی مبتنی بر پژذیرش و تعهژد
میتوانند موجب رضایت زناشویی شوند.
تبیینژژی کژژه در خصژژوص اثربخشژژی رویکژژرد زوجدرمژژانی
شناختی -رفتاری میتوان ارائه نمود این است که در این رویکرد
تکنیوهایی بهمنظور بازسازی شناختی و اصالح تفکر ناکارآمد و
ناسازگار نیز به کار گرفته میشوند .درحالیکه در رویکرد مبتنژی
بر پذیرش و تعهد به دنبال چنین تغییری نیست .به نظر میرسد
یکی از مزیتهای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد عدم مبارزه و
مقابله با افکار که از نگاه فرد آسیبزا هسژتند مژیباشژد .دنبژال
کردن چنین راهبردی در درازمدت بژه فژرد کمژو مژیکنژد تژا
رابطهی خودش را با افکژارش تغییژر دهژد .بژه عبژارتی در ایژن
راهبرد فرد از آمیختگژی شژناختی دوری مژیکنژد و بژا گسژلش
شناختی ،فرد قادر خواهد بهطور عمیقتری نسژبت بژه نیازهژای
خود تأم کند (.)17 ,13
بهطورکلی جهتگیری در رویکرد شناختی-رفتاری این است
که هنگامی افکار برای تغییر رفتاری ،تغییر مییابنژد ،اسژتفاده از
استراتژیهای منطقژی و عقالنژی بهتژرین انتخژاب هسژتند .در
رویکرد شناختی-رفتاری تالش میشود تا زوجین متقاعژد شژوند
که تفکر عقالنی و منطقی در مورد تجربیات درونیشان منجر به
تغییر رفتار و احساسات آنان و تغییر آنها به شک معنیدار می-
شود؛ اما این تمام ماجرا نیست .شواهد پژوهشی نشان داده است
که تغییر افکار موجب تغییرات رفتاری درازمدت نخواهد شد و از
طرفی امکان مقاومت مراجعین را افزایش میدهد .در عژو در
رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد از استعارههایی اسژتفاده خواهژد
شد که مراجعین بتواننژد نگژرش و دیژدگاه متفژاوتی نسژبت بژه
تجربیات خود داشته باشند .این اسژتعارههژا دربرگیرنژده دیژدگاه
جامعی هستند که مراجژع بتوانژد اعمژال نژامربوط بژه تجربیژات
گذشته خود را ببیند .استراتژی دیگری که در زمینه تغییر رابطژه
فرد با افکارش مفید است تصریح ارزشها است .بهعبژارتدیگژر
به زوجین آموزش داده میشود تا در مورد راههژایی کژه زنژدگی
وی را معنادار و ارزشمند میکند ،عمیقاً فکر کند ()34 ,20 ,14
در رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر «اینجژا و اکنژون» و
عم تجربه کردن در زمان حال تأکید میشژود .بژه عبژارتی بژر
412

Downloaded from rbs.mui.ac.ir at 0:29 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

افکار ،احساسات و دیگر جنبههای تجربژه در زمژان حژال بسژیار
تأکید میشود .هرچند که بایستی مطمئن شد؛ تجربیژاتی کژه در
جلسه درمانی به آن دستیافته میشود ،ممکن از بیرون از جلسه
تحریو شوند .ولی درهرحال عمژ تجربژه در زمژان در جلسژه
درمانی بایستی اتفاق بیفتد .هر تکنیکژی کژه اسژتفاده مژیشژود
مستلزم تغییر فوری یا پذیرش فرایند تفکژر و احسژاس در زمژان
حال است .از نگاه رویکژرد مبتنژی بژر پژذیرش و تعهژد ،مراجژع
بایستی یاد بگیرد که این استراتژیها را در زمان حال بژهعنژوان
فکر و احساس جدیژد بژه کژار بگیژرد و ایژن بهتژرین راه بژرای
مواجهه با آن چیزی است که ممکن است در زمان آینژده بژا آن
مواجه شود ( .)27نکتهی دیگری که در تبیژین ایژن یافتژه بایژد
خاطرنشان ساخت این است که در رویکرد زوجدرمانی مبتنی بژر
پذیرش و تعهد تالش میشود تا فرد به تعریف روشنی ارزشها،
خواستهها و نیازهایش دست یابد .ایژن مسژئله بژهعنژوان نقطژه
عطفی است در این رویکرد محسوب میشود .چراکه بایژد بژرای
زوجین روشن ساخت که نیازها ،ارزشهای فرد نیستند .بژهطژور
مثال ارزشها انعکاسدهندهی نوع کارهایی هستند که فرد می-
خواهژژد بژژرای همسژژرش انجژژام بدهژژد ،درحژژالیکژژه نیازهژژا
بازتابدهندهی تمای فرد (بهطور مثال دوست دارد که همسرش
چگونه باشد) هستند .ارزشها در مژورد رفتارهژای فژرد هسژتند،
درحالیکه نیازها در مژورد چیزهژایی هسژتند کژه از فژرد مقابژ
خواسته میشود .ارزشها تحت کنترل فرد هستند؛ اما نیازهژا در
بستر روابط با دیگران و همسر ارضاء میشوند (.)34
البته یزم به ذکر است که یافتههای این پژوهش بههی وجه
برتری رویکرد زوجدرمانی مبتنی بر پژذیرش و تعهژد (بژهعنژوان
نس سوم درمانهای رفتاری) را نسبت بژه رویکژرد زوجدرمژانی
شناختی-رفتاری نشان نمیدهد .تبیینهای احتمالی دیگری کژه
در این زمینه میتوان ذکر کرد این اسژت ،شخصژیت مشژاور در
اجرای رویکرد و هماهنژ بژودن پژیشفژر هژای رویکژرد و
توانایی درمانگر در اجرای مهارتهژا و تکنیژوهژای رویکژرد را
میتوان بهعنوان برتری نسژبی رویکژرد زوجدرمژانی مبتنژی بژر
پذیرش و تعهد در پژوهش حاضر ذکر کرد.
با توجه به نتایجی که در پژوهش به دست آمد پیشنهاد می-
شود که در بحث مشاورههای زناشویی ،نیازهای عاطفی-جنسژی
زوجین موردسنجش قرار گیرند و در این زمینه چنانچه زوجین با
مشکالتی مواجه هستند از رویکردهژای زوجدرمژانی مبتنژی بژر
پذیرش و تعهد و زوجدرمانی شژناختی -رفتژاری بژرای ارضژاء و
ارتقای این نیازها بهره برده شود .نظر به برتری جزئژی رویکژرد
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 شهر بندرعباس و کارکنان2  و1 محترم آموزشوپرورش نواحی
مدارسی که دورههای آموزشی در آن برگزار شد جهت شناسژایی
 ایژن.نمونه پژوهش انجام شد؛ کمال تشژکر و قژدرانی را داریژم
پژوهش مسژتخرج از بخشژی از رسژالهی دکتژری روانشناسژی
عمومی رامانا شهبازفر در دانشگاه آزاد اسالمی واحژد بنژدرعباس
.میباشد

زوجدرمانی مبتنژی بژر پژذیرش و تعهژد نسژبت بژه زوجدرمژانی
 پیشنهاد میشود از این رویکرد بهعنژوان یژو،رفتاری-شناختی
.مدل غنیسازی زندگی زوجی به زوجین عادی آموزش داده شود
تقدیر و تشکر
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از زوجینی که در این
 همچنژین از مسژئولین.پژوهش شرکت داشتند اعالم میداریژم
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