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 خالصه 

 يستيمدار بر بهز جانیه يو زوج درمان يماگوتراپيا ياثربخش: اين پژوهش با هدف مقايسه مقدمه

 انجام شد. انتیرخیناسازگار و درگ نیزوج يروان شناخت

آزمايشي و در قالب از لحاظ شیوه اجراء، دی و اين پژوهش از لحاظ هدف کاربرروش  روش کار:

جامعه آماری  پس آزمون، با يک گروه کنترل و دو گروه آزمايش صورت گرفت.-طرح پیش آزمون

کلیه زوج های داوطلبي بود که به فراخوان اعالم شده از سوی مراکز پاسخ داده و  اين تحقیق شامل

شهر  9ربوط به خیانت به يكي از مراکز مشاوره ناحیه ها به دلیل مشكالت مثبت نام نمودند. اين زوج

به صورت جايگزيني تصادفي  زوج واجد شرايط، 33 سپس مراجعه کرده بودند. 6371نوشهر در سال 

زوج(  66زوج( و گروه کنترل ) 66زوج درماني هیجان مدار ) زوج(، 66گروه ايماگوتراپي ) 3در 

اطالعات با دو روش کتابخانه ای  در دسترس انجام شد. روش نمونه گیری به صورتجايگزين شدند. 

 يستيبهزهای سشنامهپرو میداني جمع آوری شد. برای جمع آوری اطالعات در بخش میداني از 

های پژوهش با داده. شد استفاده (6791) ریاسپان ييزناشو یناسازگار وفرم کوتاه  فير يروانشناخت

 شد.  تجزيه و تحلیل SPSSنرم افزار آماری 

توان نتیجه يماگوتراپي در پس آزمون، ميدرمان ابا توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه  نتايج:

ناسازگار و  ینزوج يروانشناخت يستيبهزدر افزايش  مدار یجانه يزوج درماننسبت به  گرفت که

  است.بوده  ترموثر یانتخ یردرگ

 زوجین شناختي روان بهزيستي بر اثربخشي ايماگوتراپي بین میزاننتايج نشان دادند که نتیجه گیری: 

 درگیرخیانت تفاوت وجود دارد. و ناسازگار

 يروان شناخت يستيبهز ،مدار جانیه يزوج درمان ي،ماگوتراپياکلمات کلیدی:  
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 مقدمه 

عبارت است از واکنش  يمیمسأله خاص در هر رابطه صم کي

 یبه فرد يزندگ کيشر يالیبا خ يبه جذب شدن واقع يمنف

 يبه خاطر جذب شدن جنس شتریمعتقدند مردان ب يبعض گر،يد

که  يدر حال ،شونديم ديتهد بیمرد رق کيخود به  کيشر

 بیقخود به زن ر کيشر يبه خاطر جذب شدن عاطف شتریزنان ب

 یهاتفاوت نگونهي. هر چند احتمال ارندیگيقرار م ديمورد تهد

 ریاخ یهاپژوهش يول نديآيجالب و موجه به نظر م يجنس

 ييوفا يهر نوع ب لهیاز آن هستند که مردان و زنان به وس يحاک

 طهیخارج از ح يروابط پنهان .(6) رندیگيقرار م ديمورد تهد

شود، يم نیبه طرف ياحساس ديموجب ضربه شد شهیهم ييزناشو

اختالل استرس پس از  هیشب ييهانوع روابط باعث بروز نشانه نيا

 ،یدیخشم، ناام ،9يند افسردگمان ياحساسات نیو همچن 6سانحه

 يارزش يب احساسو  تي، از دست دادن هو3عدم اعتماد به نفس

 انتیخ .(9) شده است انتیشود که به او خيم یدر همسر

و  يافسردگ د،يز احساس تردباعث برو نیهمچن ييزناشو

. کرده است انتیگردد که خيم یاحساس گناه در همسر

شوند، يوارد درمان م ييزناشو انتیکه با مشكل خ ينیزوج

 شتریکنند بيمراجعه م گريکه با مشكالت د ينینسبت به زوج

 انتیخ (3) رندیشوند و طالق بگ احتمال دارد که از هم جدا

 یرا برا نیجاست که زو يليدال نيتراز عمده يكي ييزناشو

 نیهمچن (4)آورد يمشاوره خانواده م یهاکینیطالق، به کل

اند که در اند گزارش کردهکه طالق گرفته یاز افراد %44حدود 

 طهیروابط خارج از ح ریدرگ كباريحداقل  ييزناشو يزندگ طول

تواند پیامدهای عاطفي مييي زناشو انتیخ (5)اند شده ييزناشو

کنند شديدی در زوجین ايجاد کند روان درمانگران گزارش مي

خیانت شده است. اغلب احساساتي مانند  که همسراني که به آنها

را  4خشم، عزت نفس پايین، پايمال شدن، افسردگي و درماندگي

 ،کنند، همسران عهد شكن نیز با احساساتي نظیر شرمتجربه مي

                                                           
1 ptsd 
2 Depression 
3 Self Confidence 
4 Helplessness 

احساس گناه، ترديد، عصبانیت و ناامیدی دست به گريبان 

آرامي شديد عاطفي پس از افشای خیانت زناشويي،  نا .هستند

با آشفتگي شناختي همراه است يكي از اختالالت مهم  اغلب

تجربه شده توسط همسری که به او خیانت شده، نشخوار فكری 

تواند آنقدر شديد و غیر شديد درباره اين رويداد است که مي

قابل کنترل باشد که در عملكرد روزانه و تمرکز فرد اختالل 

پاسخ شناختي مهم ديگری که موقع کشف  .(1)ايجاد کند 

شود، تغییر در باورهای فرد نسبت به ی فرازناشويي ايراز ميرابطه

تواند بیش از اين به باشد. شخص نميبطه با او ميهمسر و را

همسرش اعتماد داشته باشد و در رابطه با او احساس امنیت کند 

. به علت پیامدهای بسیار منفي و ويرانگر خیانت، ممكن (9)

است تصور شود که وقوع خیانت در روابط زناشويي امری نادر 

. آمارهای موجود در زمینه خیانت بسیار متفاوت (8)است 

هستند، بر اساس يكي از معتبرترين مطالعات انجام شده در اين 

زنان در  از %66از مردان و  %96زمینه، مشخص شده است که 

شوند. به طور کلي هر طول زندگي مرتكب خیانت زناشويي مي

ای چند بعضي از زوجین در صورتي که از خیانت به عنوان نشانه

برای شناسايي مشكالت ديرپای ازدواج خود استفاده کنند، 

توانند بعد از خیانت ازدواج پايدارتری داشته باشند؛ ولي مي

های روابط ها و آسیبرسپیامد غالب و معمول خیانت است

اند که پیامدهای زيان بار ها نشان دادهپژوهشباشد زناشويي مي

تواند برای مدت طوالني و شايد برای همیشه دوام خیانت مي

. (7). دريافت کنند داشته باشد، مگر اينكه زوجین درمان مناسبي

و رويكرد  روابط زندگييكي از مفاهیم مهم در زمینه کیفیت 

باشد. مدل ريف از زيستي ميروان شناسي مثبت، مفهوم به

ی بهزيستي روانشناختي به شمار های حوزهترين مدلمهم

 تحقق جهت در کمال برای تالشرود. ريف بهزيستي را مي

 ريف ديدگاه در. داندمي فرد واقعي یبالقوه هایتوانايي

 تحقق در که است ارتقا و استعال برای تالش معنای به بهزيستي

 . (64) شودمي متجلي فرد هایييتوانا و استعدادها

در تبیین و درمان زوجین درگیر با مشكل عهد شكني زناشويي 

های ارائه مدل های نظری مختلفي ارائه شده است. از جمله مدل
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توان به درمان عهدشكني زناشويي مي شده در خصوص درمان

رفتاری، مدل  -درمان شناختي ، مدل بخشودگي،6هیجان مدار

از بین . (66) زاء مدل آيیني و مدل بینش گرا اشاره کردآسیب 

مدل آسیب زا، مدل بخشودگي، هیجان مدار و ها اين مدل

شناختي رفتاری بیشترين تحقیقات را در زمینه خیانت به خود 

اختصاص داده اند. با توجه به مطالب فوق خیانت زناشويي يكي 

از مشكالت شايعي است که زوجین و خانواده درمانگران با آن 

به عنوان مثال در يک پژوهش، خانواده . (7) روبرو هستند

درمانگران خیانت زناشويي را به عنوان سومین مورد مشكل در 

مشخص ها درمان بعد از فقدان عشق و الكلیسم در کار با خانواده

علیرغم تحقیقات فراوان در مورد خیانت زناشويي . (69) کردند

کنند زماني که با اين خانواده درمانگران بیان مي (64, 63)

شوند مدل خاصي برای کار با اين مشكل مشكل روبرو مي

  ندارند.

فرآيندی است که در آن  ()تصويرسازی ارتباطي 9ايماگوتراپي

آموزش داده  تر اينكه به آنهاآگاهي و اطالعات و مهمها به زوج

های ناخودآگاه روابطشان آگاه شده و شود که در مورد جنبهمي

ريشه تعارضاتشان را مورد بررسي قرار دهند، به جای اين که 

. هندريكس (65) سعي کنند آن را به صورت سطحي حل کنند

گويد: ايماگوتراپي بر تاثیر )بوجود آورنده ی ايماگو( مي

ناخودآگاه تجارب کودکي بر انتخاب همسر و تمايل ناخودآگاه 

کند. افراد برای التیام و تكمیل شخصي از طريق ارتباط تاکید مي

مهارت درماني برای ها، فرآيند و تاکید عملي روی ارائه روش

کمک به زوجین برای ايجاد يک ازدواج آگاهانه است. بنابراين 

با استفاده از کمک درمانگر که در اين رويكرد نقش يک 

 توانیم اين جريان التیام را به پیش ببريمتسهیل کننده را دارد مي

با توجه به ماهیت پیچیده خیانت و تأثیرات فاجعه انگیز آن . (61)

 برایبر روابط زوجین، ضروری است که مداخالت موثری 

. شود ايجاد هستند روبرو مشكل اين با که زوجیني به کمک

 زناشويي، خیانت زمینه در شده انجام هایپژوهش از بسیاری

یانت يا نگرش افراد در مورد خ به بیشتر به و بوده توصیفي

                                                           
1 EFCT 
2 Amagutropy 

 موارد به عنايت با .(68, 69) اندپیامدها و تعاريف آن پرداخته

 تأثیرات و خیانت پیچیده ماهیت به توجه با نیز و الذکر فوق

 مداخالت که است ضروری زوجین، روابط بر آن انگیر فاجعه

 هستند روبرو مشكل اين با که زوجیني به کمک برای مؤثری

 همسراني ما کشور در اينكه به توجه با همچنین،. شود ايجاد

 او با زندگي ادامه خواهان همسرشان تخیان وجود با که هستند

 با زندگي شروع و وضعیت اين با انطباق راه در و باشندمي

 دارند، ایمشاوره خدمات به نیاز بیشتر آگاهي و جديد ديدگاهي

 ایويژه اهمیت کار اين برای اثربخش درماني هایمدل وجود

 هديد آسیب زوج غلط هایشناخت علت به بر اين، عالوه. دارد

 فقدان که، اين علت به همچنین خیانت، بروز علل مورد در

نیازهای  با آنان آشنايي عدم زوجین، در ارتباطي هایمهارت

 و نیازها ابراز عدم نیز و خود شده طرد هیجانات و عاطفي

 میان در خیانت بروز ساز زمینه تواندمي آنان درها خواسته

 زوج رويكرد دو شياثربخ یحیطه در پژوهش گردد، زوجین

 شناختي روان بهزيستي درايماگوتراپي  و مدار هیجان درماني

معقول و ضروری به نظر  درگیرخیانت و ناسازگار زوجین

 رسد. مي

با عنايت به موارد مطروحه پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين 

و زوج بین میزان اثربخشي ايماگوتراپي سوال اصلي است که آيا 

و  ي زوجین ناسازگارروانشناخت يستيبر بهز مدار یجانه يدرمان

 درگیر تفاوت وجود دارد؟

 روش کار

های داوطلبي بودند جامعه آماری اين تحقیق شامل کلیه زوج  

که به فراخوان اعالم شده از سوی مراکز پاسخ داده و ثبت نام 

به دلیل مشكالت مربوط به خیانت به يكي از ها نمودند. اين زوج

مراجعه کرده  6371شهر نوشهر در سال  9مشاوره ناحیه مراکز 

 بودند.

تمايل به معیارها و شرايط ورود در اين پژوهش عبارت بودند از:  

همكاری جهت دريافت مداخله درماني؛ حداقل يک سال سابقه 

زندگي مشترك. زوجیني که در زمان مراجعه، همسر به خیانت 

گیری به صورت در  خود هنوز پايان نداده است. روش نمونه

ابتدا  دسترس انجام شد. بدين صورت که برای انتخاب نمونه،
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اطالعیه تشكیل جلسات و شرايط ثبت نام اولیه به اطالع مراجعین  

و همكاران مشاور جهت ارجاع رسانده شد. پس از ثبت نام 

های زوج، از طريق مصاحبه مقدماتي زوج 99متقاضیان، از بین 

ات بیشتری از پرسشنامه ناسازگاری واجد شرايطي که نمر

، غربال شده و (67) ( کسب کردند6791) زناشويي اسپانیر

به صورت جايگزيني  زوج واجد شرايط، 33انتخاب شدند. 

زوج درماني هیجان  زوج(، 66گروه ايماگوتراپي ) 3تصادفي در 

 زوج( جايگزين شدند. 66زوج( و گروه کنترل ) 66مدار )

ي تحقیق از در بخش میدانجمع آوری اطالعات مورد نیاز 

، و بهزيستي روانشناختي ريف فرم کوتاههای پرسشنامه

از ها استفاده شد و داده (67)( 6791ناسازگاری زناشويي اسپانیر )

طريق آزمون تحلیل کواريانس و آزمون بن فروني مورد تحلیل 

 قرار گرفت.

 ابزار پژوهش

 5بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه پرسشنامه-5

توسط ريف در  ،کوتاهفرم  مقیاس بهزيستي روانشناختي ريف

مورد تجديد نظر قرار گرفته  9449طراحي و در سال  6787سال 

و برگرفته از فرم گويه  68است. فرم کوتاه اين پرسشنامه دارای 

عامل است که  1سوال است. اين نسخه، مشتمل بر  694اصلي با 

 عبارتند از:

استقالل، تسلط بر محیط، رشد شخصي، عامل ارتباط مثبت با 

 ران، هدفمندی در زندگي، و پذيرش خود.ديگ

 1همساني دروني اين مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ در 

ی مثبت با ديگران، محیطي، رابطهخود، تسلطعامل پذيرش

شخصي و استقالل به ترتیب برابر  داشتن هدف در زندگي، رشد

و برای کل مقیاس  99/4، 93/4، 59/4، 95/4، 91/4، 56/4با 

 68به دست آمد. در مجموع، نتايج بیانگر آن است که فرم  96/4

شناختي ريف به منظور سنجش سوالي مقیاس بهزيستي روان

شناختي در دختران و پسران در نمونه ی ايراني، بهزيستي روان

 .(94) ابزاری مفید و کاربردی است

 

                                                           
1 RSPWB-SF 

 (5971پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر)-2
( تهیه و ارايه شده است اين 6791اين پرسشنامه توسط اسپانیر )

متغیر است  656تا  4ماده است نمره کلي بین  39پرسشنامه دارای 

به معنای سازگاری افراد و  644که يک نمرات برابر يا بیشتر از 

 باشدی زناشويي ميبه معني وجود ناسازگار 644نمرات کمتر از 

 دروني ازهمساني 71/4 کرونباخ باآلفای مقیاس کل نمره:.  

 .(67) برخورداراست توجهي قابل

 نتایج

 يو زوج درمان يماگوتراپيادرمان  اثربخشي مقايسه منظور به

و  ي زوجین ناسازگارروانشناخت يستيبهزدر افزايش مدار  یجانه

درگیر خیانت، از آزمون تحلیل کواريانس يک راهه استفاده 

يج مربوط به اجرای اين آزمون و بررسي مفروضات آن شد. نتا

 در ادامه ارائه شده است.

 يستيبهز مقايسه جهت کواريانس تحلیل نتايج -5جدول

 یجانه يو زوج درمان يماگوتراپياهای ي در گروهروانشناخت

 مدار

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

زه اندا

 اثر

پیش 

 آزمون

896/6154 6 896/6154 477/193 446/4 758/4 

 943/4 464/4 893/1 949/68 6 949/68 گروه

    154/9 99 113/96 خطا

     97 119/6998 کل

 يستيبهزنتايج آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه  6در جدول

 يو زوج درمان يماگوتراپيدرمان اهای ي در گروهروانشناخت

، در مرحله پس آزمون، نشان داده شده است. مقدار مدار انیجه

F  است و سطح معني داری آن نیز  893/1بدست آمده برابر با

(. بر اين اساس و با توجه به p<45/4باشد )مي 45/4کوچكتر از 

يماگوتراپي در پس درمان اباالتر بودن میانگین نمرات گروه 

 یجانه يزوج درمان نسبت به توان نتیجه گرفت کهآزمون، مي

 یرناسازگار و درگ ینزوج يروانشناخت يستيبهزدر افزايش  مدار

  است.بوده  ترموثر یانتخ
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 وگروه ايماگوتراپي گروه کنترلدر  يروانشناخت يستيبهز مقايسه جهت کواريانس تحلیل نتايج -9جدول

 اندازه اثر معناداری سطح Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 717/4 446/4 443/859 996/6994 6 996/6994 پیش آزمون

 519/4 446/4 189/34 197/96 6 197/96 گروه

    415/9 99 919/55 خطا

     97 819/6837 کل

، از آزمون تحلیل و درگیر خیانت ي زوجین ناسازگارروانشناخت يستيبهز افزايشدر  يماگوتراپيدرمان ا اثربخشي بررسي منظور به

 کواريانس يک راهه استفاده شد. 

يماگوتراپي، در مرحله درمان اهای کنترل و در گروه يروانشناخت يستيبهزنتايج آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات  9در جدول 

(. p<46/4باشد )مي 46/4یز برابر با است و سطح معني داری آن ن 189/34بدست آمده برابر با  Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

 يماگوتراپيادرمان  توان نتیجه گرفت کهيماگوتراپي در پس آزمون، ميدرمان ابر اين اساس و با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه 

  شود.مي یانتخ یرناسازگار و درگ ینزوج يروانشناخت يستيبهزموجب افزايش  موثر بوده و

و درگیر خیانت، از آزمون تحلیل  ي زوجین ناسازگارروانشناخت يستيبهز افزايشمدار در  یجانه يزوج درمان اثربخشي يبررس منظور به

 کواريانس يک راهه استفاده شد. نتايج مربوط به اجرای اين آزمون و بررسي مفروضات آن در ادامه ارائه شده است.

 مدار یجانه يزوج درمانوگروه  گروه کنترلدر  يروانشناخت يستيبهز مقايسه جهت کواريانس تحلیل نتايج -1جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 718/4 444/4 394/864 515/6397 6 515/6397 پیش آزمون

 996/4 444/4 499/64 453/61 6 453/61 گروه

    146/6 99 346/44 خطا

     97 119/6398 کل

 

 بحث و نتیجه گیری

 بیطالق و آس ياصل لياز دال يكي ييدر روابط زناشو انتیخ

 طهیخارج از ح يروابط پنهان (8)باشد مي نیرسان به زوج

شود، مي نیبه طرف ياحساس ديموجب ضربه شد شهیهم ييزناشو

اختالل استرس پس از  هیشب يينوع روابط باعث بروز نشانه ها نيا

 ،یدیخشم، ناام ،9يمانند افسردگ ياحساسات نیو همچن 6انحهس

 يارزش يب احساسو  تي، از دست دادن هو3عدم اعتماد به نفس

 .(9) شده است انتیشود که به او خمي یدر همسر

اين رو در مطالعه حاضر به بررسي متغیرهای مرتبط با اين مساله از

تبیین نتايج بايد گفت، ايماگوتراپي به اين  پرداخته شد. لذا در

                                                           
1 ptsd  
2 Depression 
3 Self Confidence 

هیجان محور بوده است که در  علت اثر گذارتر از زوج درماني

ها زوج ي،ذهن یرسازيتصو ايماگوتراپي، درمانگ )پژوهشگر( با

رساندن آنان در  نشیو با ب رگرداندهبشان  يرا به خاطرات کودک

را  ،کشندکه بر دوش مي ييهابار جراحت ،هیمورد خاطرات اول

های درماني ايماگوتراپي، نموده است. به عبارتي در جلسهسبک 

 یاحال که فلسفه نیدر عشرکت کننده، درمانگر برای زوجین 

عرضه ها روابط به زوج رامونیو قابل درك پ ريانعطاف پذ

و مكالمه را در  مسئلهالزم جهت حل  یهامهارت ،کنديم

داده است. به عبارتي نوعي توانمندی و قرار  ارشانیاخت

های الزم برای اينكه در شرايط حل مسأله به کار ببرند، مهارت

های گروه آزمايش، آموزش داده شده است. به زوجها در جلسه

و ها روشهای درماني، زماني که زوجین در محور جلسه
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هايي برای شرايط مسأله مدار ياد گرفته بودند، قادر بودند مهارت 

های يادگرفته شده در نوعي اتكاء به نفس و نسبت به توانايي

خود ببینند که اين اتكاء به نفس توانسته است، به زوجین و در 

بهبود بهزيستي روانشناختي آنها نقشي مؤثر داشته باشد. به 

های درمان ايماگوتراپي، توانمند آموزش عبارتي محور اصلي

های انطباقي و حل مسأله ای از مهارتکردن زوجین به مجموعه

است و زماني که افراد در خود توانايي کافي برای حل مسائل را 

توانند در شرايط رواني آسیب زا، انسجام ذهني ببینند، بهتر مي

شان دهند. خود را حفظ نموده و سطح بهزيستي مؤثری از خود ن

های درماني هايي که در جلسهاز طرفي تصوير سازی

ايماگوتراپي برای افراد گروه آزمايش به کار رفته است، رفته 

های منفي ناشي از دردهای تجربه شده زوجین رفته از بار هیجان

درگیر خیانت و يا زوجین ناسازگار کم نموده است. به عبارتي 

زاردهنده، به زوجین کمک مرور و به خاطر آوردن تصاوير آ

نموده است که بتوانند نسبت به مسائل آزاردهنده رواني در سطح 

هوشیاری دسترسي داشته و با مرور مجدد، از بار عاطفي آنها 

کاسته شده است. زماني که مسائل آزاردهنده رواني با تصوير 

های ناشي از شود، از سطح رنجتر ميسازی برای زوجین روشن

شده، لذا بهزيستي باالتری در زوجین شكل گرفته  آنها کاسته

فرهنگي موثر بر ازدواج -است، جهت بررسي روابط اجتماعي

های آفريقايي آمريكايي، از ايماگوتراپي نیز بهره جست. در زوج

نتايج او، ايماگوتراپي موجب توسعه روابط زوجین و دارای 

ي زوجین تاثیرات مثبت بر رابطه زوجین و بهبود بهزيستي روان

راهنمای "(، در کتاب 9441) كسيهندرگزارش شد . همچنین، 

ي تنها يک ماگوتراپياگويد ؛ مي"ها برای دستیابي به عشقزوج

نظريه تفكر آرماني نیست؛ بلكه تالش و راهي درست است که 

خواستند، همانطور ای است که همیشه ميافراد را به سمت رابطه

 کنندودآگاه به آن افتخار ميکه ازدواج درمانیست که در ناخ

(96) . 

(، در نظريه ايماگو و 9446ای ديگر، الو و شولكین )در مطالعه

روانشناسي جاذبه، مطرح نموده است، دو عامل مهم رابطه 

زوجین، عشق و کیفیت زندگي هستند؛ و يک نیاز ناخودآگاه 

گردد؛ و از شدۀ کودکي ميوجود دارد که به دنبال عشق شناخته

هي يافتن از خود، و ايماگو به عنوان مهارتي که به درك و آگا

انجامد، ياد در نتیجه بهبود کیفیت زندگي و بهزيستي زوجین مي

(، در کشف درمان 6777. همچنین، زيلدينسكي )(99)کند مي

گر مؤثر ، ايماگو را يک ابزار عملیاتي مداخله"ای ايماگورابطه

کند. او بخشي و تكامل روابط پرشور معرفي ميجهت آگاهي

ها را به کند استفاده موثر ايماگو توسط درمانگر زوجبیان مي

روابط کند که منجر به بهبود کسب مهارت خاصي هدايت مي

(، در 9461). همچنین، هولیمان و همكاران (93)شود آنها مي

زوج انجام دادند، به بررسي فاکتورهای  993ای که روی مطالعه

درماني و ايماگوتراپي پرداختند. آنها در نتايج مشترك زوج

درماني عنوان کردند که ايماگوتراپي يک مدل جديد زوج خود،

ای است که بسیاری از فاکتورها و عوامل درماني را به طور حرفه

تواند مؤثر گذارد و ميدر سطوح مهارتي مختلف به اشتراك مي

(، 9444. همچنین، کلرك )(94)تر از زوج درماني عمل کند 

تحقیقي درخصوص تاثیر ايماگوتراپي بر مشاوره ازدواج روی 

 IRTهای مسیحي انجام داد. نتايج او نشان داد که روش زوج

های زوج بسیار کاربردی و موثر بوده است. و از ديگر روش

. همچنین، حیدری (95)درماني، مؤثرتر عمل کرده است 

و زوج  يماگوتراپيا ياثربخش سهيمقا ای به( در مطالعه6375)

 جينتا پرداخت.متعارض  نیزوج يزندگ یداريبر پا ریست يدرمان

 يزندگ یداريبر پا ریست ينشان داد که زوج درمان قیتحق نيا

بر  يماگوتراپيا ن،یداشته است. همچن یاثر معنادار نیزوج

 يداشته است. ول یمتعارض اثر معنادار نیزوج يزندگ یداريپا

 يو زوج درمان يماگوتراپيا ياثربخش نینشان داد که ب هاافتهي

وجود  یمتعارض تفاوت معنادار نیزوج يزندگ یداريبر پا ریست

. (91)دارد و ايماگوتراپي مؤثر تر از زوج درماني بوده است 

، "ای ايماگوکشف درمان رابطه"(، در 6777زيلدينسكي )

بخشي و گر جهت آگاهيايماگو را يک ابزار عملیاتي مداخله

کند استفاده موثر کند. او بیان ميتكامل روابط پرشور معرفي مي

ها را به کسب مهارت خاصي ايماگو توسط درمانگر زوج

کند که منجر به بهبود روابط آنها شده و اين اثرات هدايت مي

 . (93)پايدار بوه است 
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اين تحقیق بايد گفت، علت اثربخشي نتايج در تبیین ديگر 

ايماگوتراپي در اين مطالعه بر افراد گروه آزمايش در اين بوه 

است، زوجین شرکت کننده در گروه آزمايش اين مطالعه دارای 

تجربه خیانت بودند و تجربه خیانت زمینه ای از رفتارها و 

کند. اين ايجاد ميافكارهای سرسخت و نابخشودني در زوجین 

افكار نابخشودني، بهزيستي رواني زوجین را به خطر انداخته 

های منفي نسبت به فرد است. به عبارتي زوجین نوعي گرايش

خیانتكار و حتي فرد خیانتكار نسبت به خودش شكل داده است. 

به عبارتي نوعي تصوير سازی ذهني جديد بر اثر پیامد خیانت در 

ست که اين تصوير سازی بر کلیه ابعاد زوجین ايجاد شده ا

ارتباطي زوجین اثرگذاشته است. به همین دلیل پژوهشگر در 

ي ماگوتراپيهدف از اهای درماني حاصل از ايماگوتراپي، جلسه

 يکبه ها رساندن زوجهای مطرح شده را و فعالیت در جلسه

از  يجز بازتاب یزی: رابطه مشترك چي قرار داداساس نشیب

 ييرابطه زناشو گريبه عبارت د ،ستیهر همسر ن یفرد تیواقع

 ریو هم بر آن تاث رديپذمي ریتاث یدرون فرد یهاهيهم از پو

های ايماگوتراپي بر اينكه با تأکید درمانگر در جلسه گذارد.مي

بسیاری از افكار، جزء آزار رواني برای فرد چیزی به همراه 

که سهم خود را نخواهد داشت، به زوجین کمک نموده است 

های رخ داده بپذيرند و در نتیجه با تصوير سازی در اتفاق

تر ديده و با های درماني ايماگوتراپي سهم خود را واضحجلسه

پذيرش سهم خود، افكارآزار دهنده و نابخشودني نسبت به 

همسر در آنها کاهش پیدا کرده، در نتیجه زوجین با کاهش 

های منفي در آنها ي، تخلیه هیجانافكارآزار دهنده، از نظر روان

شكل گرفته است که اين تخلیه، زمینه افزايش سطح بهزيستي 

رواني در زوجین را موجب شده است. به عبارتي بیشترين علت 

و تجارب تلخ در ها کاهش سطح بهزيستي ذهني، مرور اتفاق

محور خیانت يا در محور تعارضات زناشويي بوده است که 

کز بر آگاه نمودن سهم خود مراجع در کلیه درمانگر با تمر

های رخ داده، نوعي تسهیل سازی در مراجع برای تغییر اتفاق

کردن ايجاد کرده است که در نتیجه فرد نوعي آرامش رواني به 

دست آورده است و اين آرامش رواني، بهزيستي رواني او را 

 افزايش داده است. 

ای، بیان کردند که ه( در مطالع6387صدر جهاني و همكاران )

 میزان صمیمیت تواند،مي ارتباطي تصويرسازی آموزش

 و بستر سازیفراهم در بسزايي سهم و دهد افزايش را زناشويي

 حفظ جهت در صمیمي و گرم روابط و خانوادگي محیط سالم

هوستون و . همچنین، (99)باشد  داشته رواني سالمت و بهزيستي

و  در پژوهشي پس از کاربست ايماگوتراپي( 9463وانگ )

 از طريق آزمون کواريانس نشان دادند، کهها تحلیل داده

و رضايت  بهزيستي ذهنياختالف معني داری بین میانگین 

مارتین زناشويي زوجین گروه آزمايش و کنترل وجود دارد. نیز 

زن که بیش از  1مرد و  1(، در بررسي خود که بر روی 9466)

گذشت، ه آنها ميسال از رابط 5سال سن داشتند و حداقل  68

جلسه درمان ايماگوتراپي، پي بردند که  61تحت يک تا 

ايماگوتراپي بر بهبود رابطه و درك متقابل زوجین از طريق 

. همچنین، خلیلي و (98)بهزيستي رواني زوجین تاثیرگذار است 

برنامه (، در پژوهش خود مطرح نمودند، 9469افكاری )

خانواده سالم و  کيبر حفظ  يقابل توجه ریتأثايماگو  يآموزش

و افزايش سطح ها زوج انیروابط گرم و دوستانه م جاديا

(، در 9445. هیندريكس )(97) داردبهزيستي رواني زوجین 

کند که ايماگو، مدل فردیِ ، بیان مي"ات نظريه ايماگوضروري"

درماني تغییر داده است. ایِ رواندرماني را به مدل رابطهروان

همچنین ايماگو را عاملي برای درك بهتر افراد و روابط معرفي 

ای به بهبود روابط صمیمانه بین زوجین کند که به طور حرفهمي

جین کمک نموده است و افزايش سطح بهزيسیتي رواني زو

(34) . 

(، تحقیقي درخصوص تاثیر ايماگوتراپي بر 9449کلرك )

های مسیحي انجام داد. نتايج او نشان مشاوره ازدواج روی زوج

بسیار کاربردی و موثر بوده است و اثرات  IRTداد که روش 

. (36)ماند درماني آن با گذشت زمان پايدار و ثابت مي

 فتند بین( در پژوهشي دريا6371پور و همكاران )همینطور، علي

 بخشودگي و درکي ديدگاه در کنترل و آزمايش هایگروه

آموزش  ديگر، عبارت داشت. به وجود معناداری تفاوت

 باعث ارتباطي توسط ايماگوتراپي، به طورمعناداری تصويرسازی
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 خیانت ديدهآسیب درکي و بخشودگي زنان ديدگاه افزايش 

 . (39)شد  زناشويي

توان گفت، پژوهشگر در خالل نتايج ميهمچنین در ادامه 

در درمان هیجان  افراد گروه آزمايش آموزش داد،به ها آموزش

 به طور خودشانها هیجان که اين است است، مطرح محور آنچه

 به فرد توانندمي شوند فعال که اگر دارند تطبیقي پتانسیل ذاتي

 تجربیات يا مشكل آفرين حاالت هیجاني تا کنند کمک

شكل  تغییر داده و احساس مثبت تری در خود را خود ناخواسته

داده و بتوانند تحت اين احساس های مثبت، بهزيستي باالتری 

زوج درماني هیجان  یهاآموزشداشته باشند. به عبارتي در 

در  که تمرکز درمانگر بر اين بوده است يذهن يستيبر بهز محور

 برای ديده آسیب همسر هر جلسه آموزشي پژوهشگر به تشويق

 اين مورد در خود تاحساسا بیان و داده رويداد رخ توصیف

 همسر احساسات نكردن برای انكار فرد همسر تشويق رويداد و

موضوع، پرداخته شده است که به کمک  نگرفتن دست کم و

های منفي در زوجین درگیر اين روش، نوعي تخلیه هیجان

های منفي خیانت ايجاد نموده است و رفته رفته از بار هیجان

های بهزيستي مؤثرتر در زمینه هازوجین کاسته شده است و همین

زوجین را فراهم نموده است. به بیاني ديگر در زوج درماني 

های هیجان محور با توجه به اينكه تمرکز اصلي بر کاهش هیجان

منفي و آزاردهنده در ذهن زوجین بوده است، نوعي تخلیه 

ها، در زوجین صورت های کاهش و بیان هیجانهیجاني با برنامه

ست. بسیاری از مواقعي که افراد از نظر بهزيستي ذهني گرفته ا

و افكار نشأت گرفته از ها شوند، به دلیل هیجاندچار کاهش مي

اند که تمرکز زوج درماني دچار اين کاهش شدهها هیجان

های آزاردهنده در ارتباط هیجان مدار، بر شناسايي هیجان

و سپس  هازوجین با همديگر، افكار ناشي از آن هیجان

های آموزشي تخلیه هیجاني، تسهیل سازی در حوزه بهبود روش

 بهزيستي رواني در زوجین را فراهم نموده است. 

ای نشان داد، زوج درماني مبتني ( در مطالعه6388فاتحي زاده )

بر هیجان، باعث افزايش در ابعاد مختلف صمیمیت در میان 

وضعیت سالمت شود و در نتیجه ايجاد اين صمیمت زوجین مي

. سوداني (33)يابد روان و بهزيستي ذهني زوجین نیز افزايش مي

ای نشان داد، زوج درماني ( در مطالعه6376و همكاران )

مدار، افسردگي و عاليم استرس پس از سانحه تجربه هیجان

خیانت را کاهش داده است و باعث افزايش بخشودگي و 

( 6373) امین ويان. (34)شده است  صمیمیت و بهزيستي ذهني

 زانیو گواه در م شيگروه آزما نیبدر پژوهش خود نشان داد، 

تفاوت معنادار  يروانشناخت يستيو بهز يجانیه میتنظ یراهبردها

مدار  جانیه يزوج درمان ياثربخش جيبا توجه به نتاو وجود دارد 

. بديهي (35)ي، روشن شد شناختنروا يستيو بهز يجانیه میبر تنظ

زوج درماني  ( در پژوهشي نشان داد،6375زراعتي و موسوی )

و  تغییر سبک دلبستگي و صمیمیت جنسي زوجین بر هیجان مدار

و نجات  سعادتي. (31)بهزيستي ذهني زوجین مؤثر بوده است 

ررسي اثربخشي زوج درماني هیجان ای به ب( در مطالعه6374)

وهش نشان داد های اين پژيافته پرداخت.مدار بر بهزيستي ذهني 

که زوج درماني هیجان مدار بر افزايش بهزيستي ذهني، تاثیر 

. مقايسه نتايج آزمون در پیش آزمون و پس (39) داشته است

های بهزيستي ذهني گروه آزمون، نشانگر تاثیر در بهبود شاخص

آزمايش در مقايسه با گروه کنترل بود؛ به عبارت ديگر، زوج 

ده و در درماني هیجان مدار در افزايش بهزيستي ذهني موثر بو

 و زاده يوسف .استطول زمان، از پايداری مناسبي برخوردار 

منجر  ينشان داد که زوج درمان( در پژوهشي 6371همكاران )

گروه  نیزوج يروان يستينمرات بهز نیانگیمعنادار م شيبه افزا

شده است، بر اساس  یریگیدر مراحل پس آزمون و پ شيآزما

 ياز زوج درمان توانيحاصل از پژوهش حاضر، م یهاافتهي

بهره  نیزوج نيا يروان يستيجهت بهبود بهز یرفتار-يستمیس

( در پژوهشي 6373همچنین، میكائیلي و همكاران ) .(38) برد

 ،يمیخودتنظ وهیکوتاه مدت به ش ينشان داد که زوج درمان

گروه  نیآن را در زوج یو مولفه ها يروان شناخت يستيبهز

 .(37) ه استداد شيافزا شيآزما

قابل ذکر است که اين پژوهش خالي از محدوديت نبوده است. 

کلیه های جدی اين پژوهش به محدود بودن به از محدوديت

زوجین دارای تجربه خیانت شهرستان نوشهر و محدود کردن 

پرسشنامه اشاره کرد که در اينصورت میزان  به پژوهش ابزار

های کیفي، محدودتر اطالعات به دست آمده در مقايسه با روش
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شود که در میان زوجین بوده است. در نهايت پیشنهاد مي

در مطالعات آينده  .شهرهای ديگر نیز چنین تحقیقاتي انجام شود

های اصلي خیانت پرداخته شود و راهكارهای به بررسي علت

عملي برای پیشگیری و درمان ارائه شود. و همچنین از ابزارهای 

مصاحبه و مشاهده نیز برای جمع آوری اطالعات استفاده شود و 

صرفاً بر پرسشنامه و ابزارهای خودگزارش دهي تكیه نشود.
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to compare the efficacy of 

imagotherapy and emotion-focused couple therapy on the psychological 

well-being of maladaptive and involved couples. 

Methods: The method of this study was applied in terms of purpose and in 

terms of implementation, experimental and in a pretest-posttest design with 

one control group and two experimental groups. The statistical population of 

the study consisted of all volunteer couples who responded to the call and 

were registered by the centers.   

The couple had been referred to a counseling center in Noushahr District 2 

in the year 1396 because of their betrayal problems. Thirty-three eligible 

couples were then randomly assigned to three groups of imagotherapy (11 

couples), emotion-focused therapy couples (11 couples) and control groups 

(11 couples). Sampling method was available. Data were collected by 

library and field methods. Spanier (1976) Short Form Reef Psychological 

Well-Being and Marital Incompatibility Questionnaires were used to collect 

information in the field. Data were analyzed using SPSS. 

Results: Considering the higher mean scores of imagotherapy group in 

posttest, it can be concluded that betrayal was more effective than emotional 

couple therapy in increasing couples' psychological well-being. 

Conclusion: The results showed that there is a difference between the 

effectiveness of imagotherapy on the psychological well-being of couples 

involved in infidelity. 
Key words: Imagotherapy, emotion-focused couple therapy, psychological 

well-being 
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