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چکيده
رضایتی که زوجین در روابط جنسی تجربه میکنند یکی از جوانب بسیار مهم و حیاتی زندگی زناشوویی
است .از آن جا که رفتار جنسی تا حدود زیادی اکتسابی و مبتنی بر یادگیری است ،نیواز بوه آمووز

و تربیوت

ویژه دارد .این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی مسئله محورجنسی مبتنی بر رویکرد اسوممی و

مقاله پژوهشی

زوج درمانی تلفیقی فراشناختی -فراهیجانی برمسائل جنسی در زوجین مراجعه کننده به مراکو مشواوره شوهر
سنندج انجام شد .رو

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است

و از لحاظ هدف ،ج ء تحقیقات کاربردی است .با توجه به ماهیت جامعه موردپژوهش ،بورای انتخوان نمونوه
این پژوهش از رو

نمونه گیری در دسترس استفاده شد و پرسشونامه ننود وجهوی مسوائل جنسوی MSQ

( )1993روی آنها اجرا گردید .برای تحلیل آماری دادهها از تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاسوتفاده شود.

تاریخ دریافت:
1400/09/09
تاریخ پذیرش:
1401/02/26
صص109-130 :

نتایج نشان داد تفاوت بین میانگین نمرات مسائل جنسی درپیش آزمون با پس آزمون معنادار است .تفاوت بین
میانگینهای زوج درمانی مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد مسئله محور جنسوی بوا زوج درموانی تلفیقوی
فراشناختی– فراهیجانی در سطح ( )P>0/05و بین زوج درمانی تلفیقی فراشوناختی -فراهیجوانی و کنتور در
سطح ( )P>0/01معنادار است ،اما تفاوت بین میانگینهای گروه زوج درمانی مسئله محور جنسوی مبتنوی بور
رویکرد مسئله محور جنسی و کنتر معنادار نشده است ( .)P<0/05به طور کلی تفاوتی در بین گروهها وجود
دارد اما از نظر آماری این تفاوت معنادار نیست .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجوه گرفوت کوه از
جمله رویکردهای درمانی مؤثر برای کمک به زوجهایی که دنار ناسوازگاری در روابوط و تنظویم هیجانوات
هستند ،دو رویکرد زوج درمانی مسئله محور مبتنی بور رویکورد اسوممی و زوج درموانی تلفیقوی فراهیجوانی
فراشناختی است که میتوان از این رویکردها به عنوان یک الگوی درمانی و نی یک الگوی آموزشی به منظور
پیشگیری از تعمیق تعارضات و نی بهبود روابط زوجها در قالب درمانهای زوجی و یوا کارگاههوای آموزشوی
بهره گرفت.
کليد واژه :مقایسه اثربخشی؛ زوج درمانی مسوئله محوور جنسوی؛ زوج درموانی فراشوناختی -فراهیجوانی؛
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مقدمه
رضایت جنسی یکی از مهمترین عواملی است که بر کیفیت و پایداار رابطده زوجدین اثدر
میگذارد (بشارت و رفیع زاده .)1395،نارضایتی از رابطه جنسی میتوانا به مشدکتت عمید در
روابط زوجین و ایجاد تنفر از همسر ،دلخور  ،حسادت ،رقابت ،حس انتقام گیر  ،تحقیر ،نبود

اعتماد به نفس و نظایر آن منجر شود (زوسکارینی و جانسدون2010 ،1؛ اولگدا ،آندارا و کدترا ،2

 .)2017این مسائل توسط تنشها و اختتفات ،تقویت شاه یا در قالب آنها تجلی و بروز مییابا
و به تاریج شکاف بین همسران را عمی تر میسازد (لی ،راشل ،کترا و اسدکات .)2015 ،3ید

ازدواج موفدد در اک ددر مواقددع بددا رضددایت اددرفین از رابطدده جنسددی همددراه اسددت (حسددینی و
کاظمی .) 1391،زوجین در موارد با مشاوره با افراد نا آگاه مصرف مواد را راه حدل ایدن مشدکل
میداننا و به گونه ا غیرسالم از رابطه جنسی رضایت پیاا مدیکنندا کده در دراز مدات منجدر بده
کاهش میل جنسی و حتی ناتوانی جنسی زوجین میشدود (عباالحمیدا ،2015 ،4فرانکدو؛ اولیدور و

والاینگر ،2018 ،5شاه سیاه و محبی .)1388،نتایج پژوهش ها متعاد نشان داده اسدت کده عوامدل
دارویی مورد استفاده در مشکتت متنوع پزشکی ،سوء مصرف مواد و قرصها محرک ،عوامدل
فیزیولوژی

 ،آناتومی

 ،روانشناختی و اجتماعی  -فرهنگی اثرات م بت و منفی قابدل تدوجهی بدر

عملکرد جنسی داشتهانا (کاپتن و سادوک ،2009 ،6ترجمده رضداعی ،1394 ،فیشدر و رینولداز،7

2010؛ زازا و بددت و شدداموئل ،2013 ،8کدداوو و ویلسددون .)2017 ،9تمددایتت جنسددی همددواره
مرکزتوجه ،عتقه وکنجکاو بشر بوده و در این زمینده تحقیقدات مختلفدی تدورت گرفتده اسدت
(شاکرمی ،داورنیا و همکاران .)1393،درمباحد
جنسی به عنوان ی

مربدوب بده اخدتتوت روانیزشدکی کارکردهدا

اختتل ابقه بنا شاه در محور ی

تشخیصی مورد توجه قرار گرفته اسدت

(مزینانی و اکبر  .)1391 ،در  DSM-5باکارکرد جنسی شامل اختتل میل جنسدی (مانندا کدم
1. Zuccarini, D. Johnson, S.M
2. Olga, S.andra, L.clara, R
3. Lee, N. Rachel, k.ayla, scot
4. Abdelhamid, I
5. Franco, B. Olivier.M.D. Waldinger, G
6. Sadock, k
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8. Zaazaa A, Bella A, Shamloul R
9. Koo, H. P. Wilson, E. K. Minnis, A. M
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کار در مردان) ،اختتل انگیزشی جنسی (ماننا نعوظ جنسی) ،اختتوت ارگاسدمی (مانندا اندزال
زودرس) و اختتوت درد جنسی (ماننا مقاربت دردناک) است که نشانه هر دسته حااقل به میزان
شش ماه و بیشتر ادامه داشته باشا ،تشخیص داده میشود ( ،DSM-5ترجمه سیا محما .)1393 ،
لذا هرگونه اختتل که به ناهماهنگی و درنتیجده نارضدایتی از رابطده جنسدی منجرشدود ،مدیتواندا
نارسایی کنش جنسی را به همراه داشته باشا (آمیتابها و سییاه ،1391 ،توکلی زاده و وثوق،1392 ،

ها و ویوانیتکیت .)2015 ،1در تعالیم و آموزش ها استم هم بده شدات تیکیدا شداه اسدت کده
ارضاء نیاز جنسی باع می شود که زوجین به نقش خود در زناگی مشترک و تکلیفی که بر عهاه
دارنا ،بهتر آگاه شاه و عزت نفس و خودپنااره م بت خویش را ارتقا دهنا (بحرینیان و کرمدانی،
 .) 1388از آنجا که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردید

مسدائل درجده اول زنداگی زناشدویی

قرار دارد و سازگار در روابط جنسی از عوامل مؤثر در پایاار و تدمیمیت خدانواده محسدو
میشود (علیخانی و اسکنار 1393 ،؛ مؤمنی و علیخانی )1392 ،و سالم سداز زنداگی زناشدویی
اثر م بتی را در جامعه به دنبال خواهدا داشدت (پترسدون و جانسدون ،2017 ،2گدودرز  ،فداامی و

کریمی ثانی )1398 ،بنابراین نیازمنا به کارگیر روشها مؤثر و جایا درمانی اسدت .بدر همدین
اساس در سالها اخیر تتشهایی برا ترکیب مؤلفهها خاص از رویکردها مختل
روش منظم و در ی

بده ید

روش منسجم و یکیارچه انجام شاه است .لذا پژوهش حاضدر زوج درمدانی

مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد استمی و زوج درمانی تلفیقی فراشدناختی -فراهیجدانی را مدا
نظر قرار داده است.

برا اولین بار وینکز  ،بانسل و مالهوترا ،بالکو ،سوست و ماومود )1985( 3دست به تاوین

و تلفی ی

رویکرد جامع درمانی مبتنی بر شواها اثربخشی به ندام (درمدان حدل مسدئله محدور

جنسی) زده و پس از تلفی آن با یافتهها مطالعات متعاد اثربخشی این راهنما درمانی اولیه را
به عنوان ی

راهنما جامع و تلفیقی منتشر نمودنا که این شیوه درمانی پدس از تداوین بارهدا

توسط کورونا ،راسترلی و مونامی و مسیرولی2013 ،4؛ کلیفتون ،شیهاوس و رلیندی 2015 ،5مدورد
1. Hai, E. wiwantikit, V
2. Peterson, J.M
3. Wincze, J. P. Bansal, S. Malhotra, C. Balko, A. Susset, J. G. & Malamud, M
4. Corona, G. Rastrelli, G. Monami, M. Maseroli, E
5. Clifton, J. Seehuus, M. Rellini, A.H
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کارآزمایی بالینی قرارگرفته و توانست در ای چناین مطالعه متعاد که در باو به آن اشاره شا،
نتایج اثربخشتر را نسبت به سایر درمانها مشکتت جنسی گزارش نمایا کده البتده جهدت
تعمیم پذیر مناسبتر این شیوه درمانی در جمعیت بالینی و فرهنگ ایران با اقلیتها قومی و
خرده فرهنگها مذهبی پژوهشهایی در این زمینده تدورت گرفتده اسدت (احمدایان ،حداتمی،
تاجی

 ،زهراکار ،1397 ،فاتحی زاده و اتفهانی .)1395 ،با توجه به اینکه شیوه حدل مسدئله اندواع

پاسخ ها بالقوه مؤثر در موقعیت مشکل آفرین را ارائه و احتمال انتخا مؤثرترین پاسخ را از میان
راه حلها مختل

افزایش میدها ،وسیله مفیا برا مقابلده بدا بسدیار از مشدکتت ،از جملده

مشکتت زناشویی شاه است (فتوحی و میکائیلی .)1397 ،با توجه بده اینکده روش حدل مسدئله در
اینجا مبتنی بر رویکرد استمی است ،در مرحله تصمیم گیر  ،فرد سعی دارد از بین راه حلهدا
موجود برا حل مسئله با در نظر گرفتن پیاماها هر انتخا
توجه به مبانی استمی انتخا

بهترین و کارآمداترین آنهدا را بدا

کنا (کلیندی ،1407 ،بدابویی ،1413 ،پسدنایاه ،آذربایجدانی و جدان

بزرگی .)1396 ،آنچه از الگوها مؤیا استم در حل تعارضها زناشویی ذکر شا ،همه جدزء
واکنشهایی هستنا که در برابر واکنشهایی نظیر ترک کردن و محروم کردن همسر پیاماها
سودمنا برا انسان دارنا؛ برا م ال انتخا
رفتار نامناسب همسر به او خوبی میکنا (یوس

الگو واکنش برتدر کده ادی آن فدرد در برابدر
زاده ،نامنی و گلمکانی.)1392 ،

تحقیقات مختلفی کامیابی جنسی و افزایش کیفیت رابطه جنسی و رضایت حاتل از آن را در
بین زوجین ،عامل اتلی در جلوگیر از گسیختگی و عنان بریاگی تمایتت در رفتارها جنسدی
آنان و جستجو ارضا جنسی در روابط غیرزناشویی و خارج از خانوادگی مدیدانندا (جانسدون،

زویا و میشل ،2018 ،1استولهفر ،فریایرا و لناریپ ،2014،2خمسه ،زهراکار و محسن زاده.)1394 ،
در این زمینه تحقیقات مختلفی تورت گرفته است.
احمایان و همکاران ( ،)1397در پژوهشی به اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتندی
بر رویکرد استمی در بهبود مشکتت جنسی زوجین پرداختنا و با مطالعه بر رو  6نفر ( 3گروه
 2تایی) مراجعین دارا مشکتت جنسی به این نتیجه رسیانا که این شیوه درمانی میتوانا سبب

1. Johnson, S. Zoya , S. Michael, M.
2. Stulhofer, A. Ferreira, L. C. Landripet, I
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بهبود مؤثرتر مشکتت جنسی زوجین شود به ویژه اثر مااخله اتتحی معندادار در متغیرهدا
فراینا ماننا رضایت جنسی ،سب

زناگی و کیفیت زناگی زناشویی سدبب دوام بیشدتر آثدار

درمانی میشود.
فاتحی زاده و همکاران ( ،)1395در پژوهشی به مایریت تعارضها زناشویی با رویکرد حدل
مسئله از منظر مشاوره خانواده و استم پرداختنا و با مطالعه بر رو  40زوج به این نتیجده رسدیانا
که مشاوره خانواده در مایریت تعارضات زناشویی به عزت نفس انسانی اهتمام مدیورزد و اسدتم
عتوه برآن از کرامت انسان ،ایمان به خاا و برقرار آرامدش و رحمدت و مدودت بدین افدراد هدم
سخن میگویا.

ایوائرد ،)2000( 1رابطه جنسی را ی

بررسی قرار بگیرد .این رابطه نه تنها باع

هیجان میدانسدت و بایدا بده عندوان ید

هیجدان مدورد

برانگیختگدی هیجدانی مدیشدود بلکده رو روشدی کده

همسران به حوادث م بت یدا منفدی در رابطده واکدنش هیجدانی نشدان مدیدهندا نیدز تدیثیر خدود را
میگذارد .قارت نگه دار ی

رابطه خو و رضایت بخش ،نیاز به قارت شناسایی هیجانهدا و

توانایی فهم و پذیرش هیجانها شری

مقابل و توانایی در ابراز کردن هیجدان نسدبت بده همسدر

دارد که یکی از مفاهیم مهم در این پژوهش میباشا (برقی ایراندی  ،پیرحیداتی و گیرقلدی.)1396 ،
نظریه فراشناختی  -فراهیجانی رویکرد تلفیقی است که از مبانی و اتول اعتقداد نظریدههدا
مختل

سیستمی ،وجود  ،روانکاو و رفتار یار جسته است (رجایی .)1394 ،بدرا اولدین

دریگاس و پاپوتسی )2020( 2دست به تلفی ی

رویکرد جامع مبتنی بر شواها اثربخشی به نام

(رویکرد تلفیقی فراشناختی فراهیجانی) زده ونتدایج اثربخشدی راگدزارش مدینمایندا (دریگداس و
پاپوتسی .) 2020 ،این رویکرد با توجه به بعدا فراشدناختی کده دارد رو ترکیبدی از پروتکدلهدا و
تمرینات ساختار یافته متمرکز است که به مراجعان برا افدزایش مهدارتهدا اجتمداعی در تغییدر
رفتار کم

زیاد میکنا (گاتمن و سیلور ،2012 ،3به نقل از اسماعیلی و قراملکدی )1395 ،و بدا

درنظر گدرفتن بعدا فراهیجدانی آن بده سدازمان دهدی ترکیبدی از احساسدها و افکدار دربداره هیجدان
میپدردازد (فتدوحی و میکدائیلی .) 1397 ،ایدن رویکدرد در واقدع بده همدان آگداهی فدرد نسدبت بده
1. Evaerd, M
2. Drigas, A. Chara, P
3. Gotman, J. silver, N
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فرآیناها ذهنی و شناخت و توانایی منظم کردن این فرآیناها میپردازد که روندا بده کدارگیر
فرآیناها شناختی برا بهبود بخشیان به مهارتها تفکر یا دانستن چگونگی یدادگیر و تفکدر
را به عهاه دارد (تاین ،خیر آباد و متیی نژاد ،1395 ،توکلی و همکداران .)1392 ،از مهمتدرین
نظریهها مرتبط با این رویکرد میتوان به فراشناختی عاافی ولز ( )2009اشداره کدرد (جهدانفر و
موویی نژاد .)1384 ،بهاور کلی دانش فراشناختی -فراهیجدانی کمد

کننداه اسدت تدا بده هنگدام

آموزش ،پیشرفت و توسعه خود را در نظر داشته باشیم و نتیجه تتشهایمدان را بسدنجیم و ارزیدابی
کنیم (یوسفی و سهرابی .)1390 ،پژوهشها نشان میدها که توانایی ارتباب هیجانی به اور معنی
دار با سازگار زناشویی و تمیمت ایمن ارتباب دارد (ضیاءالح  ،حسن آباد  ،قنبر هاشم
آباد

و مارس غرو 1381،؛ به نقدل از فتدوحی و همکداران1397 ،؛ میتمنسدگربر؛ بد

شابلر.)2009 ،1

 ،هدافر و

با توجه به مطالب بیان شاه فوق و تاثیراتی که مشکتت زناشویی زوج بدر جامعده مدیگدذارد،
وزم و ضرور است که در این خصوص به تحقی پرداخته شود .هر چنا تحقیقاتی در زمینههدا
مشابه انجام گرفته است.
احایان فرد ،اتغرنژاد و لواسانی ( ،)1396در پژوهشی به نقش مؤلفهها شناختی ،فراشناختی
و فراهیجانی در پیش بینی پریشانی هیجانی در دانشجویان متیهل پرداختنا و به این نتیجه رسدیانا
کده بدین پدذیرش و عمدل ،خودآگداهی هیجدانی ،توجده آگداهی ،پدذیرش احساسدات ،اندزوا
اجتماعی /بیگانگی ،تتش برا منطقی بودن و آسیب پذیر با شات روشها تنظدیم هیجدان
ناکارآما درونی رابطه معنی دار وجود دارد .همچنین مشخص شا پذیرش و عمل قدو تدرین
پیشبینی کنناه شات روشها ناکارآما درونی است.
مانی و همکاران ( ،)1395در یکی از پژوهشها به ارائه مال تلفیقی رویکرد هیجان مداار و
مال گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متیهل پرداختنا و نتایج نشان دهنداه معندادار
بودن اثربخشی آموزش مال تلفیقی بر کداهش احسداس تنهدایی زندان متیهدل شدرکت کننداه در
پژوهش بود (مانی ،گلیایگانی و لواسانی.)1395 ،

1. Mitmansgruber, H. Beck, T. N. Höfer, S. Schüßler
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عاشور  ،خالقی و تفاریان ( ،)1393در پژوهشی به بررسی تیثیر فراشناخت درمانی بر میزان
رضایت زناشویی زنان پرداختنا و با مطالعده بدر رو  40زن انتخدا شداه هافمندا بده ایدن نتیجده
رسیانا که فراشناخت درمانی به اور معنادار باع

افزایش رضایت زناشویی زنان شاه است .

نتایج حاکی از اهمیت توجه به مااختت فراشناختی در افزایش رضایت زناشویی زنان بود.
رحمانیان و موسو ( ،)1393به بررسی و روان سدنجی ویژگدیهدا فراشدناختی  -فراهیجدانی
م بت در ورزشکاران پرداختنا نتایج حاتل از مطالعه حاضر نشان دهناه کفایت قابل توجه ابزار
روانسنجی فراشناختی  -فراهیجانی برا اناازگیر فراشناخت و فراهیجان م بت در حوزه فعالیت
بانی و ورزشی بود.

ولددز ،گیلفددورد و کیددت ،) 2010( 1در پژوهشددی بدده بررسددی اثربخشددی فراشددناخت درمددانی بددر

مشکتت زوجین پرداختنا و به این نتیجه رسیانا کده روش درمدانی فراشدناخت مدیتواندا باعد
افزایش رضایت زناشویی شود.
آموزش منبعکنترل درونی راهبردهدا فراشدناختی –فراهیجدانی ،اسدنادها م بدت و انگیدزش
بیشتر ،سازناگی و مسئولیتپذیر را در افراد فراهم کرده ،حس اعتماد به نفس در امور زناگی را
پررنگتر و افراد را قادر میسدازد کده مشدکتت را تشدخیص داده ،فعالیدتهدا خدود را بده بوتده
آزمایش و بررسی قراردهنا ،آزاد و مستقل عمل نموده و بهترین راه حلها را در امور مختل

ارائه

دهنا (یوس زاده و همکاران )1392 ،که این امر در کنار توجه به مهارتها اجتماعی فراهیجانی
که در رویکرد تلفیقی فراشناختی فراهیجانی رو آن تاکیا میشود ،به بازسداز رابطده و تقویدت
رفاقت زناشویی میپردازد تا به زوجین کم

نمایدا تدا مدایریت تعدارض و معندا داشدتن حدس

مشترک در رابطه را بیاموزنا (خمسه و همکداران )1394 ،و ایدن مدیتواندا گزینده تلفیقدی مناسدبی
جهت پرداختن به مسائل جنسی در زوجین باشاکه در این زمینهها هم تحقیقدات کمتدر تدورت
گرفته و جهت رفع این خألها نیاز به پژوهشها بیشتر است.

1. Wells, A. Welford, M. K
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و ارح آن پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه اسدت
و از لحاظ هاف ،جزء تحقیقات کاربرد است .ارحی که در ایدن پدژوهش مدورد اسدتفاده قدرار
گرفته است با دو گروه آزمایش وگروه کنترل است که به گدروه آزمدایش اول زوج درمدانی حدل
مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد مسئله محدور جنسدی و بده گدروه آزمدایش دوم زوج درمدانی
تلفیقی فراشناختی  -فرا هیجانی ارائه شاه است و به گروه کنترل هیچ آموزشدی داده نشداه اسدت.
قبل و بعا از آموزش برا هر سه گروه پرسشدنامه مسدائل جنسدی ( )MSQتوسدط اسدنل و فیشدرو
والترز ( )1993اجرا شا .جامعه آمار موردنظر شامل زوجدین مراجعده کننداه بده مراکدز مشداوره
شهرستان سنناج بودنا .با توجه به ماهیت جامعه موردپژوهش ،برا انتخا

نمونه این پژوهش از

روش نمونه گیر در دسترس استفاده شا و به این ارید تعدااد 100زوج داوالدب شدرکت در
پژوهش با در نظر گرفتن تحقیقات پیشین انتخا

که پس از اجدرا پرسشدنامه مسدائل جنسدی و

نمرههایی که به دست آما ،به تورت تصادفی  48زوج انتخا
ی

و سیس در دو گروه آزمایش و

گروه گواه (هرکاام شامل  16زوج) قرار گرفتنا .حجم نمونه براساس مطالعات انجام شداه

پیشین و با درنظرگرفتن حااک ر انحراف معیار  10و a=0/05و توان آزمون  95درتا تعدااد 48
نفر برآورد شا .درمان مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد استمی در هشت جلسه نود دقیقدها
و هفتها ی
مختل

بار به مات دو ماه براساس بسته آموزشدی احمدایان و همکداران کده در فازهدا

شیوه امکان سنجی مفهوم ساز و ارزیابی پیاماها درمانی از مفاهیم نظر آموزهها

دین استم برا تطبی و الحاق در درمان حل مسئله محور جنسی در قالب شیوه مطالعده دلفدی،
تحلیل کیفی و مااخله تجربی ت

مورد را تاوین نمودنا و برنامه آن در جاول شماره  1آماه

است ترفاً بر رو گروه آزمایش اول اجرا شا در حالی که به گروه کنترل آمدوزش خاتدی داده
نشا .بر رو گروه آزمایشی دوم نیز بسته آموزشی زوج درمانی تلفیقی فراشناختی فراهیجانی اجرا
شا که عبارت است از تعااد  8جلسه آموزشی  120دقیقها کده بدر اسداس پروتکدل یدا راهنمدا
عملی (گاتمن و ولز) که توسط دریگاس و پاپوتسی ( )2020تهیه شاه و بر رو گروه نمونه ،اجرا
شاه است .پیش آزمون و پس آزمون توسط مربی آموزش دیداه در مراکدز مشداوره گرفتده شدا.
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متحظات اختقی پژوهش به شرح ذیل بود .1 :تمامی افدراد بده شدکل کتبدی ااتعداتی دربداره
پژوهش دریافت کردنا و در تورت تمایل در پژوهش مشدارکت کردندا؛ . 2ایدن اامیندان بده
افراد داده شا که تمام ااتعات محرمانه هستنا و برا امور پژوهشی استفاده خواهنا شا؛ . 3به
منظور رعایت حریم خصوتی ،نام و نام خانوادگی شرکت کنناگان ثبت نشا.
به منظور گردآور ااتعات از پرسشنامه چنا وجهی مسائل جنسدی  MSQاسدتفاده شدا کده

توسط مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز ( :1)1993تاوین گردیاه است .این پرسشنامه  60سدوالی
و چنا وجهی است .اب تحقیقات اسنل و فیشر  12مقیاس این پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار
هستنا و ضریب آلفا این پرسشنامه از  0/70تا  0/94درنوسان بدود (میدانگین  ،)0/85پایداییهدا
بازآزمون نیز از  0/50تا  0/86متغیر بود (میانگین  .)0/ 87ثبات درونی خرده مقیاسهدا پرسشدنامه
چناوجهی مسائل جنسی با محاسبه ضرایب آلفا کرونباخ باست آما .ضرایب آلفا بدرا تمدامی
اعضا نمونه در  12خرده مقیاس (از خرده مقیاس  1تا  )12براساس نتایج تحقی اسنل وهمکداران
( )1993از  0/80تا  0/94به دست آما؛ پایایی بازآزمایی نیز برا هر خرده مقیاس بده ترتیدب (از 1
تا  )12از  0/63تا  0/85به دست آما .در ایدران ایدن پرسشدنامه توسدط کداظمی ،قربدانی و بحریندی
( )1391اعتبار یابی شاه است و برا بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شاه است .به
این تورت که پرسشنامه بده دو متخصدص بدالینی ارائده و از آنهدا خواسدته شدا تدا میدزان انطبداق
بخشها پرسشنامه را با سازهها مورد مطالعه از  1تا  3نمره گذار کننا .ضریب تواف به دست
آماه براساس محاسبه ضریب تواف کناال برابر با  0/44و براساس ضریب همبستگی پیرسون 0/53
به دست آما و که هر دو در سطح  0/05معنی دار بود .برا محاسبه پایایی پرسشدنامه نیدز از روش
محاسدبه ضدریب آلفدا کرونبدداخ اسدتفاده شدا (.کدداظمی و همکداران .)1393 ،در ایدن پددژوهش
ااتعات جمع آور شاه با شاخص ها آمار توتیفی (فراوانی ومیانگین و انحراف معیار) و آمار
استنباای از تحلیل کوواریانس ( (ANCOVAبا استفاده از نرم افدزار آمدار  SPSSمدورد تجزیده و
تحلیل قرار گرفته است.

1. Multidimensional Sexuality Questionnaire, snell, Fisher, Walter
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جاول  :1چارچو برنامه درمانی کاربست درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد استمی (احمایان و
همکاران )1398 ،و فراشناختی-فراهیجانی (گاتمن و ولز) از دریگاس و پاپوتسی ()2020
جلسه
او

هدف  ،محتوا و تکنیک آموزشی درمان تلفیقی

هدف  ،محتوا و تکنیک آموزشی درمان

فراشناختی فراهیجانی

حل مسئله محور جنسی

معرفی و ایجاد رابطه حسنه ،معرفی فراهیجان و تناقضها
فراشناختی فراهیجانی با م ال قابل فهم ،بیان اهااف

مقامات و چارچو برنامه درمانی ارزشیابی
یکی از زوجها ،ارزشیابی زوج دیگر که

جلسات درمانی ،بیان قواعا جلسات درمانی ،گرفتن

بررسی شاه بود ،فرمولبنا راهبردها

تعها ،گزینش مراجعان و انجام پیش آزمون

درمان،تتح شناختی باورها و نگرشها
ناکارآما جنسی زوجین وکاهش اضطرا ،

آشنایی و ارزیابی اولیه

خودسرزنشگر و بازدارناهها روانی ناشی
از سوءبرداشت از مفاهیم دینی
دوم

بررسی نگرانیها و احساساتی که زوجین به جلسات

مرور پیشرفت کار و شناسایی عوامل مؤثر

درمانی میآورند ،بررسی رابطه زوجین با همدیگر و

بر عملکرد منفی رابطه جنسی ،مرور می ان

تاریخچه رابطه ،آموز

مهارت ارتباطی و گو

دادن،

انعکاس دادن ،سؤالکردن و تصریح سازی مسائل،
آموز
آموز

پیشرفت درک عوامل مثبت و منفی در
رابطه بین زوج و مهارتهای ارتباطی

واقعیت آزمایی ،مطرح کردن روایت افرادو

آنها،آرامسازی ذهنی تنشها و فشارهای

مهارتهای ارتباطی (گفتگوی دو طرفه)

روانی ،جسمی و هیجانی زندگی روزانه
(ذهن آگاهی و تمرک اف ایی-احساس در
رابطه جنسی-برنامه اف ایش کیفیت تعامل

سوم

بررسی اطمعات جلسات قبل ،ارزیابی و تعیین اهداف

برنامه اف ایش سممت روان و کیفیت

درمانی ،ایجاد طرح صریح و آشکار از اهداف درمانی،

زندگی اخمقی ،شناسایی همه منابع و

آموز

نارت زندگی

ارزیابی اطمعات و تشکیل نارت زندگی

راهحلهای این مشکمت و بحث
رویج ئیات تمرینهای تمرک حواس ،رفع
موانع پایبندی عاطفی -هیجانی به منظور
اف ایش ضریب پایبندی زناشویی

نهارم

بازسازی و پرداز

تعارض و حوادث تأسف بار،

آگاهی و کاهش (انتقاد ،دفاعی بودن ،تحقیر و
کارشکنی) ،بررسی تکالیف ایجاد ارتباط ،بررسی

118

توسعه کیفی مهارتهای غیرجنسی
زوجین،حل مشکمت زوج با هرگونه
هدف و رو

درمانی ،عمق بخشی

واکنش اعضا به استفاده از مهارتهای ارتباطی

عاطفی -هیجانی ،اعتماد و امنیت روانی

بررسی و کاهش تدریجی عواطف منفی ارائه منطق

بهبود شاخصهایکیفیت سبک زندگی
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جلسه

هدف  ،محتوا و تکنیک آموزشی درمان تلفیقی

هدف  ،محتوا و تکنیک آموزشی درمان

فراشناختی فراهیجانی

حل مسئله محور جنسی
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مثبت در طو تعارض و ساخت عواطف مثبت در طو
دوره بدون تعارض
هفتم

پل کردن تناقضات هیجانی با مدیریت هیجانات،
بررسی تأثیریکه نوع هیجان بر فکر و رفتار ما میگذارد،
معرفی و شناخت ماشه نکانهایی که باعث بروز
حاالت احساسی خاصی در زوجین میشود.

هشتم

ایجاد و پرور

سامانه معنای مشترک تعیین حیطههای

رابطه مراجع و درمان فراشناختی-فراهیجانی حیطه
مشکل ساز.
نهم

آشنایی مراجع با تأثیریکه جهت توجهشان بر نحوه
ارتباطاتشان میگذارد ،آموز
( ،)ATTآموز

تخصیص توجه

تکنیکهای جهت دهی مجدد توجه.

یافتههای پژوهش
میزان اثربخشی زوج درمانی مسدئله محدور جنسدی مبتندی بدر رویکدرد اسدتمی و زوج درمدانی
تلفیقی فراشناختی  -فراهیجانی بر مسدائل جنسدی در زوجدین متفداوت اسدت .تحلیدل کوواریدانس
(( ANCOVAبرا تحلیل آمار دادهها مربوب به این فرضیه به کار گرفته شا .در این تحلیدل
میانگین پس آزمون گروه رویکرد مسئله محدور جنسدی بدا میدانگین گدروه کنتدرل مقایسده شداه و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نمرهها پیش آزمون به عندوان متغیدر کنتدرل بده کدار گرفتده شدانا .البتده رعایدت شدرب همگندی
شیبها رگرسیون وزم میباشا که نتایج آن نیز گزارش شاه است.
جاول  .3ااتعات توتیفی مربوب به میانگین و انحراف معیار پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیر متغیر مسائل جنسی
متغیر

پیش آزمون
گروه

میانگین

پس آزمون
انحراف

انحراف

میانگین

استاندارد
مسائل جنسی

استاندارد

رویکرد اسممی

90/84

12/21

115/56

19/07

رویکرد تلفیقی

92/13

6/07

130/53

14/52

کنتر

102/66

7/18

112/25

9/35

جاول ( )3نشان میدها که میانگین و انحراف استاناارد پیش آزمون مسائل جنسدی در گدروه
رویکددرد اسددتمی  90/84و  12/21ودر گددروه رویکددرد تلفیقددی  92/13و  6/07و در گددروه کنتددرل
 102/66و  7/18میانگین و انحراف استاناارد پس آزمون مسائل جنسی در گروه رویکدرد اسدتمی
 115/56و  19/07و در گروه رویکرد تلفیقی  130/53و  14/52و در گروه کنتدرل  112/25و 9/35
که میانگین مسائل جنسی بعا از آموزش در گروه رویکرد استمی و دوم بده نسدبت گدروه کنتدرل
بیشتر افزایش داشته است.
جاول  .4نتایج تحلیل کوواریانس برا بررسی همگنی شیب رگرسیون در پیش آزمون مسائل جنسی
منبع شاخصها

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره F

سطح
معنیداری

گروه

263/141

2

136/074

0/650

./527

پیش آزمون مسائل جنسی

1368/915

1

1368/915

6/763

./013

گروه × پیش آزمون

246/735

2

123/367

0/609

./548

خطا

8501/224

42

202/410

کل

697821/25

48

همان اور که در جاول ( )4آزمایشی آماهاست تعامل بین گروه و پیش آزمونمسدائل جنسدی
معنیدار نیست .به عبارت دیگر دادهها از فرضیه همگنی شدیبهدا رگرسدیون پشدتیبانی مدیکندا
( p=0/548و  .)F=0/609نتایج به دست آماه از آزمون لوین نشان داد که تفداوت معندیدار بدین
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واریانس گروهها وجود ناارد ( ،)P<0/05بنابراین فرض همگنی واریانسها رعایت شداه اسدت و
میتوان از آزمون کوواریانس استفاده کرد.
جاول  .5نتایج تحلیل کوواریانس برا بررسی تفاوت پس آزمون مسائل جنسی بین سه گروه
منبع شاخصها

آماره F

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پس آزمون مسائل جنسی

1182/712

1

1182/712

5/949

گروه

4046/483

2

2023/242

10/176

خطا

8747/960

44

198/817

کل

697821/25

48

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

./019

./119

./001

./316

همان اور که در جاول ( )5آزمایشی دیاه میشود پس از تعایل نمرات پیش آزمدون مسدائل
جنسی بین اثر سه گروه رویکرد مسدئله محدور جنسدی ،فراشدناختی  -فراهیجدانی و کنتدرل تفداوت
معنیدار وجدود دارندا ( .= sig/001و  44( =10/176و  .)F)2بندابراین فدرض تدفر مبندی بدر عدام
تفاوت بین دو گروه رد شاه است و نتیجه گرفته میشدود کده بدین اثربخشدی زوج درمدانی مسدئله
محور جنسی مبتنی بر رویکرد استمی و زوج درمانی تلفیقدی فراشدناختی  -فراهیجدانی بدر مسدائل
جنسی در زوجین مراجعه کنناه به مراکز مشاوره شهر سنناج تفاوت وجود دارد.

جاول  .6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برا مقایسه متغیر مسائل جنسی به تفکی

گروهها رویکرد مسئله محور

جنسی ،فراشناختی-فراهیجانی و کنترل
اختمف

گروه

خطای معیار

سطح معناداری

میانگینها
رویکرد مسئله محور جنسی

رویکرد تلفیقی فراشناختی-

-14/23

4/99

0/020

فراهیجانی
رویکرد تلفیقی فراشناختی-

کنتر

10/12

5/71

0/250

رویکرد مسئله محور جنسی

14/23

4/99

0/020

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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فراهیجانی

کنتر

24/35

5/57

./001

کنتر

رویکرد مسئله محور جنسی

-10/12

5/71

0/250

رویکرد تلفیقی فراشناختی-

-24/35

5/57

./001

فراهیجانی

P>0/05
بررسی میانگینها در جاول  6نشان میدها که تفاوت بین میدانگین نمدرات مسدائل جنسدی در
پیشآزمون با پسآزمون معنادار است .تفاوت بین میانگینها زوجدرمدانی مسدئله محدور جنسدی
مبتنی بر رویکرد مسدئله محدور جنسدی بدا زوجدرمدانی تلفیقدی فراشدناختی– فراهیجدانی در سدطح
( )P>0/05و بین زوجدرمانی تلفیقی فراشناختی -فراهیجانی و کنترل در سطح ( )P>0/01معندادار
است ،اما تفاوت بین میانگینها گروه زوجدرمانی مسئله محور جنسدی مبتندی بدر رویکدرد مسدئله
محور جنسی و کنترل معنادار نشاه است ( .)P<0/05بهاورکلی تفاوتی در بین گروهها وجود دارد
اما از نظر آمار این تفاوت معنادار نیست.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی میدزان اثربخشدی زوج درمدانی مسدئله محدور جنسدی مبتندی بدر رویکدرد
استمی و زوجدرمانی تلفیقی فراشناختی  -فراهیجانی بر مسائل جنسی در زوجدین پرداختده اسدت.
باین منظور از روش تحلیل کوواریانس ( (ANCOVAبرا تحلیل آمدار دادههدا مربدوب بده
این فرضیه استفاده شا .نتایج بهدستآماه حداکی از آن اسدت زوجدرمدانی تلفیقدی فراشدناختی –
فراهیجانی و زوجدرمانی مسئله محور جنسی بر مسائل جنسی اثربخشی متفاوتی داشدتهاندا امدا ایدن
تفاوت از لحاظ آمار معنادار نیست در نتیجه هر دو رویکرد بر مسائل جنسی اثربخش بودهانا.
نتایج بهدستآماه بدا نتدایج احمدایان و همکداران ( ،)1397فداتحی زاده و همکداران (،)1395
یوس

زاده و همکاران ( )1392مبنی بر اثربخشی درمان مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد دینی

بر مسائل جنسی همسو بوده است .همچنین با نتدایج زارعدی و همکداران ( ،)1393وو و همکداران

1

( ،)2016جانسون و همکاران ( )2010مبنی بدر اثربخشدی رویکردهدا فراشدناخت و فراهیجدان بدر
1. Love
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مسائل جنسی همسو میباشا .معمووً بیشتر پژوهشهایی که در این زمینه انجام شاه اسدت بده ایدن
مطلب بهاور غیرمستقیم اشاره کردهانا.
آموزشها مسئله محور جنسدی در ایدن زمینده شدامل افدزایش آگداهی جنسدی ،مهدارتهدا
جنسی ،خیالپرداز  ،افزایش بینش و درک علل سیستماتی

کاهش میل جنسی ،افزایش آگداهی

در مورد جاذبه فیزیکی همسر ،و ارز بیان احساسات و مااختت رفتار احتمداوً هدم توانسدته بدر
بهبود میل جنسی زنان اثر گذاشته و با تیثیرات م بت متقابل رو همسدر بدهویدژه در زمینده ارتبداب
زناشویی تمیمت و تعها زناشویی را تحت شعاع قرار دها .این قضدیه در کندار رویکدرد اسدتمی
خود بهخصوص در فرهنگ ما که آموزشها اناک بوده اهمیت داشدته و حداکی از آن اسدت کده
عوامل تیثیرگذار بر کمکدار میدل جنسدی علدیرغدم گسدتردگی آن در نموندههدا ایدن بررسدی
قابلکنترل بوده و به آموزشها جنسی پاسخ م بتی داده است (آقامحمدایان و همکداران.)1395 ،
در بررسی و مرور بازخوردها حاتل تکنی

ها استمی الحاقی به درمان بایا اشداره نمدود کده

آموزش بازساز شناختی جنبهها معنو  ،حقوق استمی ،توتیههدا سداختار (سلسدلهمراتدب
تفکی

نقشها جنسیتی) و احکام زناشویی روابط جنسی به زوجین برا کاهش موانع رواندی-

هیجانی ناشی برداشتها غلط از دیاگاهها جنسی دین استم ،آمدوزش افدزایش ضدریب رشدا
اختقی زوج برا کاهش استرسها روزانه و ارتقا سدتمت روان و نیدز آمدوزش ذهدن آگداهی،
ذهنیت فراینا در رابطه جنسی ،مراقبه و نیایش برا کسب توجه و تمرکز روانی و حدواس بدرا
شروع بهتر و متمرکزتر رابطه جنسی سه راهبرد مؤثر درمانی در این فراینا بودنا که تفداوت بدالینی
معنادار را در مقایسه با درمان فراشناختی فراهیجانی رقم زدنا (رضاپور و همکداران .)1392 ،رشدا
اختقی منارج در دین استم میتوانا معادلساز برا پروژهها ستمت روان باشا بهخصدوص
توتیهها رفتار و حسن خل با همسر و ...توانست تغییرات رفتار م بتی ر ا در مراجعان ایجداد
کنا (نیسی و همکاران.)1391 ،
در نهایت میتوان گفت مقایسه محتوایی چرخهها درمانی دو درمان فراهیجانی  -فراشناختی
و حل مسئله محور به این شکل است که فراینامحور و ابعاد درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی
بر آموزهها استمی در بخش مااختت روانشناختی بیشتر در ویههدا اتدتح و بهبدود سدب
زناگی غیرجنسی است که توان و ظرفیت ارتقا عمی تر رابطه جنسدی و زناشدویی را داراسدت و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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این راهبردها میتوانا در منظومه زناگی جنسی مراجعان با تولیا حس امنیت پایاار و اعتماد روانی

عمی تر زوجین زمینه بهبود روابط جنسی آنها را نیز رقم بزنا.

درمان فراهیجانی هم مااخله را با بازسازماناهی تعدامتت زوجدین و پدردازش مجداد تجدار
ارتباای ،با هاف خلد دلبسدتگی ایمدن و ایجداد احساسدی سرشدار از امنیدت بده انجدام مدیرسدانا
(هنرپروران .)1392 ،در تبیین علت اثربخشی زوجدرمانی فرا شناختی -فراهیجانی بایا نقش اساسی
هیجانات بر تمام احساسات را موردتوجه قرار داد .رویکرد زوجدرمدانی هیجدان مداار شداخها از
زوجدرمانی است که محور کاردرمانی خود را هیجاندات قدرار داده اسدت (زادهدوش و همکداران،
 .)1390این درمان افراد را تشوی میکنا تا از هیجاناتشان تحبت کنندا و آن را موردبحد

قدرار

دهنا ،با تحبت کردن از هیجانات ،هیجانات مخر فرد تخلیه میشود و عزتنفس فرد را آمداج
حمله قرار نمیدها .مشکتت مربوب به هیجانها میتوانا باع

بروز روابدط نامناسدب در زوجدین

شود .اشخاتی که نمیتواننا در مقابل اتفاقات روزانه پاسخها هیجانی خود را به درستی و م بت
تنظیم کننا ،آشفتگی بیشتر را تجربه میکننا که ایدن آشدفتگی مدیتواندا بده مشدکتت جنسدی
زوجین منجر شود (م

کر  ،2013 ،به نقل از بختیار و همکاران .)1396 ،در حقیقدت افدراد

که از هیجانات خود بهاور ناسازگارانه استفاده میکننا ،بیشتر در برابر مشکتت جنسی آسیبپذیر
هستنا (جایر و همکاران .)1396 ،میتوان گفت زوجدرمانی فراهیجانی -فراشناختی بر هیجانها
و چشماناازها م بت در زناگی تیکیا میکنا و قارت تحمل شرایط دشوار را در فرد بیمار بداو
میبرد و باع

میشود فرد در برخورد با موانع و مشکتت زناشویی سازگارانه تر برخورد نمایدا و

عزتنفس جنسی خود را از دست ناها (دانش .)1395 ،این رویکرد در بستر خود رویاروییهدا
عمی با باورها ،شناسایی افکار خودآینا و خطاها شناختی ،بازساز شناختی و چالش با افکار یا
باورها ناکارآما را داراست و به بهبود سداختار زناشدویی در بعدا معدادوت سداختار حداکم بدر
سلسلهمراتب قارت در منظومه زناشویی نیز کم

مدیکندا کده همدین بازسداز شدناختی عمید ،

چالش انعطاف پذیرانه در افزایش پذیرش درمان ،وجود تکنی

ها فراینا محور و عمی و تبعیت

از مال پیشنهاد برا مراجعان در کاهش شکستها درمانی و پیشگیر از عود بسیار مؤثر بوده
است (فیاضی و همکاران.)1398 ،
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با توجه به نتایج بهدستآماه میتوان نتیجه گرفت که از جمله رویکردها درمانی مؤثر بدرا
کم د

بدده زوجهددایی کدده دچددار ناسددازگار در روابددط و تنظددیم هیجانددات هسددتنا ،دو رویکددرد

زوج درمانی مسئله محور مبتنی بر رویکرد استمی و زوجدرمدانی تلفیقدی فراهیجدانی -فراشدناختی
است که میتوان از این رویکردها بهعنوان ی

الگو درمانی و نیز ی

الگو آموزشی بهمنظور

پیشگیر از تعمی تعارضات و نیز بهبود روابط زوجها در قالب درمانها زوجی و یا کارگاهها
آموزشی بهره گرفت که نتیجه ابیعی و مستقیم آن کاهش آمدار ادتق خواهدا شدا .بدا توجده بده
جامعه مذهبی ایران و لزوم اراحی مااخلدههدایی متناسدب بدا فرهندگ دیندی بدرا اعتمادسداز و
اامینان بیشتر مراجعان ،زوجدرمانی با رویکرد استمی نشاندهناه پتانسیل بسیار باو آمدوزههدا
دینی برا حل مشکتت جامعه ،بهویژه در حوزه خانواده است .بدا توجده بده تیثیرپدذیر رضدایت
زناشویی از زمینه ها و شرایط اقتصاد و فرهنگی مختل
زمینه و با جامعه آمار مختل

بهتر است پژوهشها متعداد در ایدن

با احتیاب تورت گیرد.

تأییدیه اخالقی
این مقاله برگرفته از رساله دکتر با عنوان مقایسه اثربخشی زوجدرمانی مسدئله محدور جنسدی
مبتنی بر رویکرد استمی و زوج درمانی تلفیقی فراشناختی فراهیجانی بر مسدائل جنسدی ،تدمیمیت
زناشویی و تعها زناشویی زوجین در رشته مشاوره در دانشگاه آزاد استمی واحدا سدنناج بدا کدا
اختق مصو از دانشگاه علوم پزشکی کردستان  IR.MUK.REC.5053/1397میباشا.
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Abstract
The satisfaction that couples experience in sexual relations is one of the most
important and vital aspects of married life. Since sexual behavior is largely acquired and
learning-based, it requires special education. The aim of this study was to compare the
effectiveness of sex-centered couple therapy based on the Islamic approach and
metacognitive- meta emotional combined couple therapy on sexual issues in couples
referring to counseling centers in Sanandaj. The method of the present research is quasiexperimental and its design is pre-test-post-test with a control group and in terms of
purpose, it is part of applied research. Due to the nature of the study population, the
available sampling method was used to select the sample of this study and the MSQ
(1993) Multidimensional Sexual Questionnaire was administered to them. Analysis of
covariance (ANCOVA) was used for statistical analysis of data. The results showed that
the difference between the mean scores of sexual issues in pre-test and post-test was
significant. The difference between the means of sexual problem-oriented couple
therapy based on the sexual problem-oriented approach with metacognitive- meta
emotional combined couple therapy at the level (P <0.05) and between the combination
of metacognitive- meta emotional couple and control at the level (P <0.01) was
significant. However, the difference between the means of the sex-centered couple
therapy group based on the sex-centered approach and control was not significant (P
<0.05). In general, there is a difference between the groups, but this difference is not
statistically significant. According to the obtained results, it can be concluded that
among the effective therapeutic approaches to help couples who suffer from
incompatibility in relationships and emotion regulation, there are two problem-based
couple therapy approaches based on the Islamic approach and metacognitive crosscognitive couple therapy that can be These approaches were used as a therapeutic model
as well as an educational model in order to prevent the deepening of conflicts and also
to improve couples' relationships in the form of couple therapies or workshops.
Keywords: Effectiveness Comparison, Sexual Problem Couple Therapy,
Metacognitive- Meta Emotional Couple Therapy, Couple Sexual Problems.
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