
          

 

          
  

 
 
 
 
 

www.mums.ac.ir 

Medical Journal of Mashhad 

University of Medical Sciences 

Vol. 64, No.3 P: 3278-3291 

Jul-Sep 2021 

 

 شكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدمجله دان

 3، شماره 64سال 

 3291-3278 صفحه ،1400شهریور-مرداد

 

 مقاله اصلی

های ناکارآمد زنان دارای گرایی و نگرشاثربخشی ایماگوتراپی بر کمال

 های ناسازگار اولیه تعارض زناشویی با طرحواره

 17/10/99تاریخ پذیرش: -17/07/99تاریخ دریافت: 
 

 

  1فرزانه بیداری

  *2آزیتا امیرفخرایی

  3 اقبال زارعی 

 4امت کرامتیکر 
 
شناسي عمومي، واحد بندرعباس، دانشجوی دکتری روان 1

 .دانشگاه آزاد اسالمي، بندرعباس، ایران

د شناسي، واحد بندرعباس، دانشگاه آزااستادیار، گروه روان 2
 .اسالمي، بندر عباس، ایران

شناسي، دانشگاه ضو هیئت علمي و دانشیار گروه روانع 3
 .هرمزگان، بندرعباس، ایران

  .پردیس شهید بهشتي، واحد بندرعباس، بندر عباس، ایران 4

 
Email: afakhraei2002@gmail.com 

 

 خالصه 

 جتماعي،شناختي، اهای مختلف روانتواند افراد را با آسیبیه ميهای ناسازگار اولطرحواره مقدمه:

خشي اثرب ارتباطي، هیجاني و زناشویي مواجه سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي

های حوارههای ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویي با طرگرایي و نگرشایماگوتراپي بر کمال

 ناسازگار اولیه انجام گرفت.

آزمون با گروه گواه و دوره پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه  روش کار:

های حوارهپیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشویي با طر

ود. ب 1398سال  مستانناسازگار اولیه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در شش ماهه پاییز و ز

های گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در گروهزن با روش نمونه 40در این پژوهش تعداد 

 10و ماه در زن(. گروه آزمایش ایماگوتراپي را طي د 20آزمایش و گواه گمارده شدند )هر گروه 

ود وجنفر ریزش  3نفر و در گروه گواه  5ای دریافت نمودند. در گروه آزمایش دقیقه 90جلسه 

 هایشمقیاس نگرگرایي، های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کمالداشت. پرسشنامه

ز حاصل ا هایداده ناسازگار اولیه بود.های پرسشنامه طرحوارهو  ، پرسشنامه تعارض زناشویيناکارآمد

 مورد23نسخه  SPSSافزار گیری مكرر با استفاده از نرمپژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

عارض ارای تدهای ناکارآمد زنان گرایي و نگرشنتایج نشان داد که ایماگوتراپي بر کمال نتایج:

ر دوره پیگیری نیز داین اثر . (p< 001/0)های ناسازگار اولیه تأثیر معنادار داردزناشویي با طرحواره

 پایدار بود.

توان چنین نتیجه گرفت که که ایماگوتراپي با های پژوهش حاضر ميهبر اساس یافت نتیجه گیری:

تواند به يم، شتنیخوي كپارچگیو  يکنترل تبادل، يکودک دوران جراحات و هازخمتمرکز بر بررسي 

تعارض  های ناکارآمد زنان دارایگرایي و نگرشعنوان یک روش کارآمد جهت کاهش کمال

 گار اولیه قلمداد شود.های ناساززناشویي با طرحواره

 

های گرایي، نگرشهای ناسازگار اولیه، تعارض زناشویي، کمالطرحوارهکلمات کلیدی: 

 ناکارآمد، ایماگوتراپي

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=199957&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=199957&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=183739&_au=%D8%A2%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=183739&_au=%D8%A2%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=199958&_au=%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=199958&_au=%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_18865.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/article_18865.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=183741&_au=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA++%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=183741&_au=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA++%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=183741&_au=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA++%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
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 مقدمه 
 دیگر و اجتماعي فردی، مشكالت از بسیاری گسترش و بروز

 در اختالل از ناشي تواندمي اخیر قرون در انحرافات و هاآسیب

هایي از پدیده 1تعارضات زناشویي .باشد ادهخانو نهاد کارکرد

 2کند )ویلسونها را با خطر جدی مواجه مياست که کیان خانواده

های دارای تعارض زناشویي باال، از نظر (. زوج2017و همكاران، 

باشند. با افزایش بهداشت رواني و سالمتي در سطح ضعیفي مي

ابد، نارضایتي یتعارض در روابط زوجي، ناسازگاری افزایش مي

شود به عالوه این مشكالت، از مقدمات طالق بیشتری حاصل مي

(. 2015، 3و هازن شوند )فرانكل، آممارا، جاکوبویتزمحسوب مي

های وجود تعارض زناشویي ناشي از واکنش نسبت به تفاوت

یابد که احساس فردی است و گاهي اوقات، آن قدر شدت مي

ت و سوء رفتار کالمي و خشم، خشونت، کینه، نفرت، حساد

شود و به شكل حاالت فیزیكي در روابط زوجین حاکم مي

بر پایه (. 2020، 4کند )لي و لیوگر بروز ميگر و ویرانتخریب

یكي از این عوامل ایجاد کننده تعارضات های پیشین پژوهش

در زوجین است  5های ناسازگار اولیهوجود طرحواره زناشویي

فر و پورشهریاری، ؛ آرین1396هنرپروران،  و چهرآز ابوالحسني)

1396.) 

 نیا ياست که به بررس يشناخت يشناسدر روان يطرحواره مفهوم

چگونه ادراک و  شند،یانديپردازد که افراد چگونه مينكته م

 یانگآورند. يم ادیکنند و چگونه اطالعات را به يپردازش م

و  يجانیه یاالگوه هیاول اسازگارن یهامعتقد است طرحواره

رشد و تحول در  یهستند که در ابتدا يرسانبیخود آس يشناخت

شوند.  يتكرار م يزندگ ریاند و در سذهن شكل گرفته

 دادهایرو ریدر تفس یریگناسازگار موجب سو یهاطرحواره

(. 2015، 6، ریس، رید، اتكینس و پاتونانویدامشوند )يم

و  يعاطف ،يختشنا یاالگوه هیناسازگار اول یهاطرحواره

شوند و در به يتكرار م يهستند که در طول زندگ یآزارخود

نقش دارند  يشناختروان يشانیو پر یيزناشو تیوجود آمدن رضا

                                                           
1. marital conflicts 
2. Wilson  
3. Frankel, Umemura, Jacobvitz, Hazen  
4. Li, Liu 
5. early maladaptive schema 
6. Damiano, Reece, Reid, Atkins, Patton 

 یشامل باورها هیاول یطرحواره ها. (2014 ،7اورا، کالپت و پادیال)

هستند که در اثر ارضا نشدن  طیو مح گرانیافراد درباره خود، د

زاده سیفي) رندیگيشكل م يعاطف یازهاین خصوصاً لیهاو یازهاین

ها و طرحواره(. 1398آراني، زارعي محمودآبادی و بخشایش، 

 نیگذار بوده و اریتأث یيرابطه زناشو انیدر جر يشناخت یباورها

 ای يكیکه  يمورد توجه قرار گرفته است. زمان ربازیموضوع از د

 لقابریو افكار غ يطقمن ریغ یاز باورها یيهر دو همسر سطوح باال

 ابدیيم کاهش یيزناشو تیرضا زانیانعطاف دارند، م

 .(2012 ،8دومیترسكو و روسو)

شویي و رابطه زنا است که بری متغیردیگر  9گرایيکمال

نظری و کربالیي است )  گیری تعارضات زناشویي اثرگذارشكل

فرد به  داریپا لیمفهوم به منزله تما نی(. ا1396محمدمیگوني، 

تحقق  یو تالش برا يافتنیکامل و دست ن یارهایوضع مع

از عملكرد شخص  یانتقاد یهايابیهاست که با خودارزشآن

 کی(. پژوهشگران 2013و همكاران،  10کوری)همراه باشد 

که مشتمل بر دو نوع جداگانه اما  یيگرااز کمال یچندبعد یالگو

نابهنجار(  یيگرابهنجار و کمال یيگرا)کمال گریكدی نیگزیجا

بهنجار،  یيگراکمال یچند افراد دارااند. هراست را ارائه کرده

 نیاما با ا ،رندیگيخود در نظر م یبرا یيباال يشخص یارهایمع

آورده بر شهیهم ارهایمع نیکه ا رندیپذيرا م قتیحق نیوجود ا

عملكرد  یارهاینابهنجار، مع انیگرانخواهند شد. در مقابل کمال

اشتباهات  یکنند و بر رويم میخود تنظ یبرا یيباال يشخص

محمدزاده، )کنند يو از خود انتقاد م کردهکوچک خود تمرکز 

 انهیگرااز رفتار کمال يانواع متفاوت (.1395هیق و واحدی، خیری

کامل بودن هستند.  یبرا يواقع زهیانگ یوجود دارد که دارا

 یيراگلمحور و کماگرید یيگراخودمحور، کمال یيگراکمال

شود. يرا شامل م یيگرااجتماع انواع کمال یشده از سو هیتوص

کامل  دیبا گرانیاست که د نیمحور الزام به ا گرید یيگراکمال

 ياجتماع، ادراک یشده از سو هیتوص یيگراکمال تاًیباشند. نها

توقع دارند که شخص کامل باشد.  گرانیکه د نیبر ا ياست مبن

سالمت و  یهابا شاخص شتریخودمحور ب یيکمال گرا

                                                           
7. Orue, Calvete, Padilla 
8. Dumitrescu, Rusu 
9. Perfectionism 
1 0. Corry 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919309326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919309326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197114001614#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197114001614#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197114001614#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032713006630#!
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مطابقت  یماریب یهابا شاخص شتریجامعه محور ب یيگراکمال

 (.2011، 11کوبوری، یوشي، کودو و اوکساکيدارند )

با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تعارضات زناشویي پدیدآیي 

گیری نگ باعث شكل های شناختیو  هیجانيشناخت و پردازش

)کاویاني،  شودیم متعارض ميدر زوج 12های ناکارآمدنگرش

 (.1392و عنایتي،  نجمه

 را یدینقش کل یيزناشو يها و انتظارات نسبت به زندگنگرش

افراد به  یهاکنند. نگرشيم یباز کیفیت زندگي زناشویي

ها در ناکارآمد باشند. نگرش ایآمد تواند کاريم زندگي مشترک

بر ادراک او از شوند و يشنود منعكس ميو م دیگويآنچه فرد م

در  یاهعمد یهاها مؤلفه. نگرشگذارنديم ریاطراف تأث یایدن

و  13دوالتيهستند ) یيزناشو يزندگ لیازدواج و اداره مسا

 یارهاینا کارآمد، مع یهانگرش کباز نظر (. 2014همكاران، 

قضاوت  یهستند که فرد از آن برا انهیگراوکمال ریناپذانعطاف

ها نگرش نیکند. از آنجا که اياستفاده م نگرایدرباره خود و د

 یایرند، ناکارآمد یو مقاوم در برابر تغ يافراط یریناپذانعطاف

رابینز و براور، ویلیامز، فوراند، دیشوند )ينابارور قلمداد م

 که کنندمي مطرح فراشناخت هایمدل(. 2019، 14بوکتینگ

 طریق از ناختيو روان ش خلقي هایاختالل مثل رواني هایاختالل

 فكری، نشخوار یا نگراني مثل غیرمنطقي تفكر پایدار الگوهای

 عبارتي به. شودمي حفظ و ایجاد فكر سرکوب و اجتناب تهدید،

 فكری، نشخوار یا نگراني و پایدار تفكر الگوی شامل نشانگان این

 اجتناب و غیرمفید ایمقابله رفتارهای و تهدید بر متمرکز توجه

، 15کنگ، ساه، تانگ و اسموکيدهند )مي عكس هنتیج که است

2016.) 

های درماني و آموزشي مختلفي برای زوجین و به خصوص روش

یكي از  16ایماگوتراپيکار گرفته شده است. زنان متعارض به

های مختلف ه نتایج پژوهشمداخالت جدید درماني است ک

 شناختي زوجینهای رواننشانگر کارآیي آن در بهبود مولفه

نژاد و فر، نوابيشیدان) دارای تعارضات و نارضایتي زناشویي است

؛ بهرامي خندابي، محمدیان، گودرزی و صادقي، 1399اهلل، ولي

                                                           
1 1. Kobori, Yoshie, Kudo, Ohtsuki 
1 2. dysfunctional attitudes  
1 3. Dowlati 
1 4. Brouwer, Williams, Forand, DeRubeis, Bockting 
1 5. Keng,, Seah, Tong, Smoski 
1 6. Imago therapy 

؛ چرایي، گودرزی و 1398؛  نیكخواه، بهبودی و وکیلي، 1398

، کیخسروانيو  گلستانه ،محنایي، پوالدی ریشهری؛ 1398اکبری، 

پور و رضاخاني، ؛ حسین1398؛ نیكوگفتار و سنگاني، 1398

پور، اعزازی بجنوردی، ؛ علي1396؛ امیني و ابراهیمي، 1397

مورو، هالیمن و ؛ 1396بزرگي، هنرمند دربادام، موسوی و دشت

، 18؛ گهلرت، اسمچدت، گیگلیچ و لوکارت2016، 17لوکات

در روابط زناشویي ابزاری است برای نیل به تراپي ایماگو. (2017

گاهانه صدمات دوران کودکي آکه درمان متقابل گاهانه آرابطه 

بر اساس یک اصل نظری این  بخشد.بین همسران را سهولت مي

را بر مبنای تصویری  خود همسران افراداعتقاد وجود دارد که 

ماگو یا را کامل کند که ای آنانتواند ناخودآگاه از فردی که مي

، 19فیشبان) ندکنانتخاب مي ،شودآرمان خردسالي نامیده مي

ازنمایي ذهني والدین ای است از باین تصویر ذهني آمیزه .(2011

های منفي که بیشترین صدمات ، به ویژه خصلتیا سرپرستان

وجود های اصلي و اولیه و جنبه اندوارد کرده افرادروحي را به 

ان که در فرآیند تطابق و سازگاری با انتظارات اجتماعي شخود

 رود.مفقود در این ارتباط به شمار مي ایگم شده است و حلقه

این تصاویر ذهني را در افرادی همچون شریک زندگي  افراد

تا  برقرار کردهکه با آنها تعامل و ارتباط نزدیک  ندکنجستجو مي

شرایطي که که در آن  کنندبه این طریق دوباره شرایطي را ایجاد 

برای  ندانبتو و نكردهصدمه روحي وارد شده را تجربه  آنانبه 

دوران کودکي پایان  ان ازشهمیشه به مشكل باقي مانده در ذهن

  .(2016مورو و همكاران، )دهند 

ارتباطي و  شناختي، شناختي،های روانحال با توجه به آسیب

ز گیری اهیجاني در زنان دارای تعارضات زناشویي و اهمیت بهره

 ای مناسب و نوظهور همچونهای درماني و مداخلهروش

 های مختلفو تایید کارآیي این مداخله در پژوهش ایماگوتراپي

ر و سرانجام عدم انجام پژوهشي مشابه، هدف اصلي پژوهش حاض

های گرایي و نگرشبر کمال ایماگوتراپيبررسي اثربخشي 

گار های ناسازناکارآمد زنان دارای تعارضات زناشویي با طرحواره

 ه بود.اولیه مراجعه کننده به مراکز مشاور

 کارروش 

                                                           
1 7. Muro, Holliman, Luquet  
1 8. Gehlert, Schmidt, Giegerich, Luqet 
1 9. Fishbane 
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 -آزمونآزمایشي با پیشطرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه

جامعه  آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود.پس

آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشویي با 

های ناسازگار اولیه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر طرحواره

جهت بود که  1398تان سال تهران در شش ماهه پاییز و زمس

در پژوهش شرکت در این پژوهش، رضایت آگاهانه داشتند. 

گیری غیرتصادفي هدفمند استفاده شد. بدین حاضر از روش نمونه

صورت که ابتدا زنان دارای تعارضات زناشویي مراجعه کننده به 

مراکز مشاوره شهر تهران مورد شناسایي قرار گرفتند )با توجه به 

مرکز انتخاب  15ی مراکز مشاوره شهر تهران، تعداد حجم باال

های حضور در پژوهش به شكل داوطلبانه در بین شد(. سپس فرم

زنان دارای تعارضات زناشویي پخش شد. با شناسایي زنان 

داوطلب، پرسشنامه تعارض زناشویي به آنها ارائه شد. با اجرای 

نمره ي که گذاری آن، زنانپرسشنامه تعاضات زناشویي و نمره

 ،بودند در پرسشنامه تعارضات زناشویي کسب کرده 126باالتر از 

ورود  انتخاب شدند. در گام بعد زنان شناسایي شده توسط مالک

بدین صورت که مهم دیگر به پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند. 

در بین زنان دارای تعارضات زناشویي شناسایي شده، پرسشنامه 

توزیع شد. سپس، زناني که نمرات  ر اولیههای ناسازگاطرحواره

به  های ناسازگار اولیهطرحوارهباالتر از نمره برش در پرسشنامه 

دست آورده بودند، مورد شناسایي قرار گرفتند )نمرات باالتر از 

 خودگرداني و، بریدگي و طردبرش در حداقل دو مورد از ابعاد 

گوش ، دیمندیگر جهت، مختل هاییتمحدود، عملكرد مختل

(. سپس این زنان با استفاده از و بازداری بیش از حد به زنگي

مصاحبه بالیني نیز مورد بررسي مجدد قرار گرفتند. در مرحله آخر 

نفر از این زنان که باالترین نمرات را در پرسشنامه  40تعداد 

به دست آورده بودند )نمرات باالتر  های ناسازگار اولیهطرحواره

بندی شده(، انتخاب و به تیببعاد و به صورت تراز نمره برش ا

 20های آزمایش و گواه گمارده شدند )صورت تصادفي در گروه

نفر و در گروه  5در این بین در گروه آزمایش  زن در هر گروه(.

های ورود به پژوهش نفر ریزش داشتند. مالک 3گواه گواه نیز 

االتر از سه شامل: جنسیت زن، داشتن سابقه زندگي زناشویي ب

های سال، داشتن تعارضات زناشویي متوسط، وجود طرحواره

ناسازگار اولیه، داشتن حداقل تحصیالت دیپلم، داشتن سالمت 

جسمي و تمایل به شرکت در پژوهش بود. الزم به ذکر است که 

های خروج نیز شامل غیبت در دوجلسه آموزشي، عدم مالک

بیني نشده خواهد دث پیشانجام تكالیف خواسته شده و بروز حوا

 20تا  15های تجربي به حجم نمونه بود. از لحاظ آماری طرح

 برای گروه ایماگوتراپي(. در نهایت 1391کند )دالور، کفایت مي

آزمایش برگزار شد ولي گروه گواه این مداخالت را دریافت 

نكردند و به روند درماني معمول خود در مراکز مشاوره ادامه 

 دادند. 

 

 پژوهش ابزار

گرایي از مقیاس برای سنجش کمال: 20گراییپرسشنامه کمال

( استفاده شد. این 2004و همكاران ) 21گرایي هیلجدید کمال

گرایي بعد مختلف کمال 8سوال است که  59پرسشنامه دارای 

تلقي منفي از خود، نظم و سازماندهي، هدفمندی، ادراک فشار )

بودن، استانداردهای باال برای  از سوی والدین، تالش برای عالي

را مورد سنجش  گرایي مثبت(گرایي منفي و کمالدیگران، کمال

-ای لیكرت بهها بر اساس مقیاس پنج درجهگویهدهد. قرار مي

، نه موافق و نه 4، تا حدی موافقم: 5صورت: کامالً موافقم: 

-يگذاری م، نمره1، کامالً مخالفم: 2، تاحدی مخالفم: 3مخالفم: 

است. هرچه فردی  295تا  59شوند. دامنه نمرات پرسشنامه بین 

. گرایي باالتری برخوردار استنمره باالتری بدست آورد از کمال

( پایایي این 1388چاری، شهربانو و رزمي )جمشیدی، حسین

پرسشنامه را با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و روایي 

ابعاد مقیاس با مقیاس سالمت  همگرایي آن از طریق بررسي رابطه

ی ضریب آلفای کرونباخ عمومي مورد بررسي قرار دادند. محاسبه

این پرسشنامه بود. همچنین روایي  80/0حاکي از پایایي قابل قبول 

گرایي و سالمت روایي مقیاس نیز با وجود رابطه ابعاد منفي کمال

استفاده از تأیید گردید. پایایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر با 

 محاسبه شد. 84/0ضریب آلفای کرونباخ 

 ناکارآمد هایمقیاس نگرش: 22ناکارآمد هایمقیاس نگرش

ها و ( جهت تعیین نگرش1978) 23توسط وایزمن و بک

 40 این مقیاس دارایساز افسردگي تدوین شد. های زمینهنگرش

                                                           
2 0. Perfectionism Questionnaire 
2 1. Hill 
2 2. Dysfunctional Attitude Scale 
2 3. Weissman, Beck 
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ي طلبي، نیاز به تایید، نیاز به راضو چهار زیرمقیاس: کمالسؤال 

باشد. طیف پاسخگویي به پذیری ميکردن دیگران و آسیب

( تا کامالً 7پرسشنامه بر اساس طیف لیكرت از کامالً موافقم )نمره 

مخالفم )نمره یک( است که در جامعه ایراني ابراهیمي و موسوی 

سوالي آن را برای جامعه ایراني مناسب قلمداد  26( نسخه 1391)

 13طلبي )ی چهار زیرمقیاس کمالکردند که این فرم نیز دارا

سوال(، نیاز به راضي کردن  4سوال(، نیاز به تایید دیگران )

باشد. کسب نمره سوال( مي 4پذیری )سوال( و آسیب 5دیگران )

بر های ناکارآمد باالتر در نزد فرد است. باالتر بیانگر وجود نگرش

فراد های گوناگون، میانگین نمرات بدست آمده، ااساس پژوهش

گزارش شده است، و نمره باالتر نشان دهنده  182تا  26سالم بین 

( اعتبار و 1991) 24پذیری بیشتر است. بک، بروان و ویزمنآسیب

نفر از بیماران سرپایي  2023ای شامل پایایي آن را به وسیله نمونه

بودند، برآورد کرده و  که برای درمان شناختي مراجعه کرده

این مقیاس در مدت یز به دست آوردند. بخشي نضرایب رضایت

و با ثبات بود،  r(90/0) پایایي باال بیش از شش هفته دارای ضریب

، در پژوهش ابراهیمي و است 75/0ای فخوب و ضریب آل دروني

سنجي این پرسشنامه مورد های روانویژگي( نیز 1391موسوی )

و ضریب  92/0بررسي و ضریب آلفای کرونباخ آن برابر 

بیني آن از طریق همبستگي با ستگي با فرم اصلي و روایي پیشهمب

نمرات پرسشنامه سالمت روان در گروه بیماران و غیربیماران 

( نیز روایي این 1387همچنین لطفي کاشاني ) به دست آمد. 56/0

پایایي پرسشنامه حاضر در  اند.پرسشنامه را مورد تایید قرار داده

( به وسیله ضریب 1398ي )پژوهش رئیسي دستگردی و عارف

کمال طلبي، نیاز به تایید، نیاز های آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس

، 89/0، 85/0پذیری به ترتیب به راضي کردن دیگران و آسیب

پایایي پرسشنامه حاضر در این  محاسبه گردید. 86/0و  85/0

 محاسبه گردید. 84/0پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 

پرسشنامه تعارض زناشویي تعارض زناشویی:  پرسشنامه

پرسشنامه  نیا ( ساخته شده است.1375توسط براتي و ثنایي )

دهد. و ابعاد آن را به دست مي یينمره کل تعارض زناشو

 ،يکاهش رابطه جنس ،یابعاد عبارتند از: کاهش همكار نیا

فرزند،  تیجلب حما شیافزا ،يجانیه یهاواکنش شیافزا

                                                           
2 4 . Beck, Brown, Weissmabn 

خود، کاهش رابطه  شاوندانیبا خو یده فررابط شیافزا

همسر و دوستان، جدا کردن امور  شاوندانیبا خو يخانوادگ

. هر سوال آزمون دارای یک مقیاس پنج گریكدیاز  يمال

، به 3، گاهي وقت ها=4، اکثر اوقات=5ای )همیشه=درجه

گیرد. نمره باال در این آزمون ( تعلق مي1و هرگز= 2ندرت=

ارض و بد بودن اوضاع و پایین بودن دال حاکي از شدت تع

بر خوب بودن اوضاع است. دامنه نمرات کل پرسشنامه بین 

باشد. این آزمون توسط سازندگان آن بر روی مي 210تا  42

مراجعه کنندگان به مراجع قضایي یا مراکز مشاوره جهت 

-رفع تعارض زناشویي هنجاریابي شده و مشخصات روان

گزارش شده است: آلفای کرونباخ سنجي آن به این شرح 

، و برای خرده مقیاس کاهش 53/0برای کل پرسشنامه 

، افزایش 60/0، افزایش جلب حمایت فرزند 0/ 30همكاری 

، کاهش 50/0، کاهش رابطه جنسي 73/0واکنش هیجاني 

، 64/0رابطه خانوادگي با خویشاوندان همسر و دوستان 

و جدا کردن امور  64/0افزایش رابطه فردی با خویشاوندان 

گزارش شده است. برای تعیین روایي  51/0مالي از یكدیگر 

این آزمون از تعدادی متخصص خانواده درماني نظرخواهي 

ها این آزمون دارای روایي محتوایي شد، بنابر اعتقاد آن

(. پایایي این پرسشنامه در 1379مناسبي است )ثنایي، 

 71/0کرونباخ  پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای

 محاسبه شد.

پرسشنامه : 25ناسازگار اولیههای پرسشنامه طرحواره

شده  ین( تدو1998) 26توسط یانگناسازگار اولیه های طرحواره

 15که  است ماده 75است. فرم کوتاه این پرسشنامه مشتمل بر 

 حوزهسنجد این پنج حوزه شامل يمحوزه کلي  5در را طرحواره 

خودمختاری و عملكرد مختل  حوزه(، ؤالس 25طرد )بریدگي و 

بازداری و  حوزه(، سؤال 10) یمنددیگر جهت حوزه(، سؤال 20)

های یتمحدود حوزهو  سؤال( 10گوش به زنگي بیش از حد )

در این پرسشنامه نمره باال نشان دهنده  ( است.سؤال 10مختل )

ی ین ابزار خودتوصیفي داراا ی ناسازگار اولیه است.هابنهروان

                                                           
2 5. Schema Questionnaire 
2 6. Young 
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تا کامالً  (1) یحلیكرت از کامالً غیرصحی ادرجه 6ی هاپاسخ

این پرسشنامه نمره کل ندارد و  .شوديبندی مدرجه( 6)صحیح 

 یانگ،) حوزه ذکر شده قابل محاسبه است 5نمرات افراد در 

مقیاس  ( اعتبار2001) 27در پژوهش والر، میرر و اوهانیان. (1998

و برای تمام  964/0آزمون  بر اساس آلفای کرونباخ برای کل

 82/0تا  5/0ها باال بود و ضرایب بازآزمایي بین یاسمقخرده 

در ایران صدوقي و دریک جمعیت غیربالیني به دست آمد. 

منظور بررسي روایي و اعتبار فرم کوتاه  به( 1387) آگیالر وفایي

 90/0تا  62/0ها را بین مقیاسمقیاس یانگ، همساني دروني خرده

در  الزم به ذکر استبه دست آوردند.  94/0ه کل مقیاس و نمر

آلفای  پژوهش حاضر پایایي پرسشنامه فوق با استفاده از ضریب

، خودمختاری و عملكرد طردبریدگي و برای پنج حوزه کرونباخ 

ی، بازداری و گوش به زنگي بیش از حد و مندمختل، دیگر جهت

 79/0و  82/0، 76/0، 81/0، 78/0های مختل به ترتیب یتمحدود

 محاسبه شد.

  روند اجرای پژوهش

پس از اخذ مجوزهای الزم از طرف مراکز مشاوره مربوطه و 

زن دارای  40گیری، زنان انتخاب شده )انجام فرایند نمونه

های ناسازگار اولیه( به شیوه تعارضات زناشویي با طرحواره

 20های آزمایش و گواه گمارده شدند )تصادفي در گروه

در این بین زن در گروه گواه(.  20ن در گروه آزمایش و ز

نفر ریزش  3نفر و در گروه گواه نیز  5در گروه آزمایش 

نفر  15داشتند. بنابراین تعداد نمونه نهایي در گروه آزمایش 

آزمایش مداخله درماني  نفر بود. گروه 17و در گروه گواه 

به صورت ماه  و نیم را در طي دوایماگوتراپي مربوط به 

جلسه دریافت  10ای را در دقیقه 90ای یک جلسه هفته

نمودند. این در حالي است که افراد حاضر در گروه گواه 

مداخالت حاضر را در طول پژوهش دریافت نكردند. جهت 

رعایت اخالق در پژوهش رضایت زنان برای شرکت در 

شدند.  برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه

چنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز هم

پس از اتمام فرایند پژوهشي این مداخالت را دریافت 

                                                           
2 7. Waller, Meyer, Ohanian 

که  دهمچنین به هر دو گروه اطمینان داده ش خواهند نمود.

ماند و نیازی به درج نام نها محرمانه باقي ميآاطالعات 

 .نیست
 (2016مكاران، ایماگوتراپي )مورو و هخالصه جلسات  .(1جدول )

 شماره

 جلسه

موضوع 

 جلسه

 هدف و شرح جلسه

 

 

جلسه 

 اول

 

 

بررسي 

 ریتصو

 رابطهي ذهن

 جمالتی سر کی و برداشته کاغذ برگ دو

 کی از شما ریتصو رابطه کننده انیب که کوتاه

 .دیسیبنو را است کننده ارضاي عشق رابطه

همچنین از همسرتان نیز بخواهید اینكار را 

 انیم در همسرتان با را مالتجانجام دهند. 

 و نوشتهي جمالت همسرتان چنانچه .دیبگذار

 به را جمالت آن بود دهینرس فكرتان به شما

 شیب کهی ا جمله دو .دیکن اضافه خود ستیل

 رهیاد دنیکش با را دارند تیاهم تانیبرا هیبق از

رده و هم چنین ک مشخص هاآن دور بهی ا

 شمای دو هری برا دیکني م فكر که رای موارد

 ستاره با بود خواهد مشكل آن به دنیرس

 .دیکن مشخص

 

جلسه 

 دوم

بررسي 

 و هازخم

 جراحات

 دوران

 يکودک

 ساخته خود ذهن در ندهیآ ازی ریتصو که حال

 گذشته به ریتصو نیا کمک به دیتواني م دیا

 شدهي طراح منظور نیبد نیتمر نیا. دیکن سفر

 گرید و نتانیوالد از شما خاطرات که است

 ریتاث شما تیشخص بري کودک در کهي کسان

 دیانبتو کهی طور به، کند زنده را اند بوده گذار

 .دیکنی بازساز را خودی ماگویا

 

جلسه 

 سوم

 

آموزش 

 سیتعك

 یها امیپ داد خواهد آموزش شما به نیتمر نیا

 مخابره همسرتان به رای ترساده و تر واضح

 که دیبتوان و دیباش اوی برای بهتر شنونده. دیکن

 بهی گرید انیب با و قیدق طور به را اوی ها گفته

 .دیده انتقال او

جلسه 

 چهارم

 میتصم

 بازگشتيب

 که نیا اول دارد: مهم هدف دو نیتمر نیا

ی رو بر کار که آن از قبل تا کندي م نیتضم

 داج گریكدی از دیانرسانده اتمام به را ناتیتمر

 با شما تیمیصم که آن دوم و شد دینخواه

 .داد خواهد شیافزا جیتدر به را همسرتان

 با تا کرد خواهد کمک شما به نیتمر نیا کیرومانتجلسه 
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ی ساز پنجم

 مجدد

 شما کهیي زهایچ مورد در همسرتان با صحبت

 شما نكهیا به تعهد زین و کندي م خوشحال را

 ،دیکن خوشحال منظم طور به را همسرتان زین

 .دیکن بدل امني طیمح هب را تانرابطه دیبتوان

جلسه 

 ششم

بررسي 

 ستیل

 تعجب

 بهبود و شیافزا نیتمر نیای اجرا از هدف

 رهرمنتظیغ لذت عنوان به زیآممحبتی رفتارها

 شما در ارتباط و تیامن حس تا باشدي م

 .ابدی شیافزا

 

جلسه 

 هفتم

 

 نیتمر

 يکشسان

 شماي آگاه که است نیا نیتمر نیا از هدف

ي روحی ازهاین نیتر قیعم به نسبت را

 تا دهد امكان شما به و دهد شیافزا همسرتان

 ازهاین آن ساختن آورده بر منظور به دیبتوان

این سبب مي شود . دیده رییتغ را خود رفتار

 انیم نیا در و دیشو همسرتان امیالت موجب

 ترافتهی رشد و ترمهربان تر،کاملی فرد زین خود

 .دیشوي م

جلسه 

 هشتم

 مراوده

( تبادل)

 يکنترل

 و خشم تا دهدي م امكان شما به نیتمر نیا

ي طیمح در همسرتان به نسبت را خود انزجار

 هدف .دیکن ابراز رمخربیغی نحو به و امن

 متد صورت به نیتمر نیا که است نیا

 . دیآ در خشم با برخورد دري شگیهم

 

جلسه 

 نهم

 

ي كپارچگی

 شتنیخو

 هب تا است شدهي طراح منظور نیا به نیتمر نیا

 باز را شیخو گمشده شتنیخو کند کمک شما

 را خود شده انكار و نیدروغ شتنیخو و دیابی

 انهبالغ و مثبت ت راییتغ اعمال و رشیپذ از بعد

 با متعادل و كپارچهي ینظم قالب در دوباره

ي كپارچگی و کمال به و دیکن قیتلف گریكدی

 وقوف دیداشت تولد بدو در که شیخو نینخست

 .دیابیبی رشتیب

 تانرابطه در که راي مثبت راتییتغ نیتمر نیا تجسمجلسه 

 شما تجسمی روینی ریبكارگ با دیا کرده اعمال عشق دهم

 .کنديم تیتب و تیتقو

 

ها از دو سطح آمار در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمار توصیفي از 

و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون  میانگین

ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون  -شاپیرو

ها، آزمون موچلي جهت لوین برای بررسي برابری واریانس

ها و همچنین از تحلیل واریانس با فرض کرویت دادهبررسي پیش

ستفاده گردید. گیری مكرر برای بررسي فرضیه پژوهش ااندازه

مورد تجزیه و  -23SPSSافزار آماری نتایج آماری با استفاده از نرم

 تحلیل قرار گرفت.

 نتایج
های دموگرافیک نشان داد که افراد نمونه های حاصل از دادهیافته

سال بودند که در گروه  45تا  25پژوهش دارای دامنه سني 

 5/12معادل نفر  4سال )تعداد  33تا  30آزمایش دامنه سني 

نفر  4سال )تعداد  28تا  25درصد( و در گروه گواه دامنه سني 

درصد( دارای بیشترین فراواني بود. از طرفي این افراد  5/12معادل 

لیسانس بودند که در این بین دارای دامنه تحصیالت دیپلم تا فوق

معادل درصد( و  75/18نفر  6در هر دو گروه آزمایش )تعداد 

درصد( سطح تحصیالت لیسانس  87/21نفر معادل  7گواه )تعداد 

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای دارای بیشترین فراواني بود. 

آزمون، در مراحل پیشهای ناکارآمد گرایي و نگرشکمال

آزمون و پیگیری، به تفكیک دو گروه آزمایش و گواه، در پس

 ارائه شده است.  2جدول 

 

 گواه های ناکارآمد در دو گروه آزمایش و گرایي و نگرشحراف استاندارد کمالمیانگین و ان . 2جدول

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هاگروه هامولفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 23/13 60/128 89/13 127 42/12 93/136 گروه آزمایش  گرایيکمال

 54/17 47/137 68/17 58/138 66/17 137 گروه گواه

 02/12 53/114 05/12 26/113 70/11 66/122 گروه آزمایش  های ناکارآمدنگرش

 55/14 70/120 72/14 05/121 56/14 120 گروه گواه



 
 

 و همکاران  رزانه بیداریف                                                 های ناسازگار اولیههای ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحوارهگرایی و نگرشاثربخشی ایماگوتراپی بر کمال -3285

 

 

گیری مكرر، با اندازه قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس

جش قرار گرفت. های پارامتریک مورد سنهای آزمونفرضپیش

بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که 

ها در متغیرهای ای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونهپیش

های آزمایش و گواه های ناکارآمد در گروهگرایي و نگرشکمال

است آزمون و پیگیری برقرار ، پسآزموندر مراحل پیش

(05/0<p) .ني واریانس نیز توسط فرض همگهمچنین پیش

آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود 

ها رعایت فرض همگني واریانسداد پیشکه این یافته نشان مي

نشان داد که  t. از طرفي نتایج آزمون (p>05/0)شده است 

های آزمایش و گروه گواه در آزمون گروههای پیشتفاوت نمره

های ناکارآمد( معنادار گرایي و نگرش)کمالمتغیرهای وابسته 

. همچنین نتایج آزمون موچلي بیانگر آن (p>05/0)نبوده است 

گرایي و ها در متغیرهای کمالفرض کرویت دادهبود که پیش

 .(p>05/0)رعایت شده است های ناکارآمد نگرش

 

  رون و بین گروهيگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات دتحلیل واریانس با اندازه .  3جدول

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

توان  اندازه اثر pمقدار  fمقدار 

 آزمون

 

 گرایي کمال

 1 61/0 0001/0 44/51 90/174 2 81/349 مراحل

 98/0 31/0 001/0 52/11 06/1119 1 06/1119 گروهبندی

 1 71/0 0001/0 01/85 05/289 2 11/578 تعامل مراحل و گروهبندی

     40/3 60 99/203 خطا

های نگرش

 ناکارآمد

 1 64/0 0001/0 66/57 78/166 2 56/333 مراحل

 98/0 32/0 001/0 63/12 06/339 1 06/339 گروهبندی

 1 72/0 0001/0 31/87 53/252 2 06/505 تعامل مراحل و گروهبندی

     89/2 60 54/173 خطا

 

اثیر تعامیل    Fدهید کیه مییزان    نشان میي  3ج جدول همانگونه که نتای

( و بییرای متغیییر 61/60)گرایییي کمییالمراحییل و گییروه بییرای متغیییر 

دار معنیي  001/0( اسیت کیه در سیطح    58/52)های ناکارآمد نگرش

های آزمایش و گواه از لحیاظ  دهد که گروهاست. این یافته نشان مي

( در دو رآمید هیای ناکا گراییي و نگیرش  کمیال متغیرهای پیژوهش ) 

داری دارنید.  آزمون و پیگیری بیا یكیدیگر تفیاوت معنیي    مرحله پس

جهت بررسیي تفیاوت مییانگین گیروه آزمیایش بیا گیروه گیواه در         

میانگین گیروه آزمیایش و گیواه در     4متغیرهای پژوهش، در جدول 

 آزمون و پیگیری گزارش شده است.آزمون، پسسه مرحله پیش

 

  آزمون و پیگیریآزمون، پسپیشایش و گواه در سه مرحله میانگین گروه آزم .4جدول 

 معناداری  خطای انحراف معیار هاتفاوت میانگین مرحله مورد مقایسه  مرحله  متغیر

 

 گرایيکمال

 

 0001/0 58/0 17/4 آزمون پس آزمون پیش

 0001/0 48/0 93/3 پیگیری

 0001/0 58/0 -17/4 آزمون پیش آزمون پس

 70/0 25/0 -24/0 یری پیگ

 

های نگرش

 0001/0 55/0 18/4 آزمون پس آزمون پیش

 0001/0 45/0 71/3 پیگیری
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 ناکارآمد

 

 0001/0 55/0 -18/4 آزمون پیش آزمون پس

 33/0 18/0 -45/0 پیگیری 

 

مرحله  دهد، بین میانگین نمراتنشان مي 4همانگونه نتایج جدول 

گرایي و کمالرهای متغیون و پیگیری آزمآزمون با پسپیش

های زنان دارای تعارض زناشویي با طرحواره های ناکارآمدنگرش

که  استتفاوت معنادار وجود دارد. این بدان معن ناسازگار اولیه

آزمون و به شكل معناداری نمرات پس توانسته ایماگوتراپي

ارض زنان دارای تع های ناکارآمدگرایي و نگرشکمالپیگیری 

ه را نسبت به مرحل های ناسازگار اولیهزناشویي با طرحواره

گر های توصیفي نیز بیانآزمون دچار تغییر نمایند. چنانكه یافتهپیش

های گرایي و نگرشکمالمتغیرهای کاهش میانگین نمرات 

 های ناسازگارزنان دارای تعارض زناشویي با طرحواره ناکارآمد

مرات ین نجدول نشان داد که بین میانگ بود. یافته دیگر این اولیه

افته آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود ندارد. این یمرحله پس

گرایي و کمالن تبیین نمود که نمرات توان این چنیرا مي

های زنان دارای تعارض زناشویي با طرحواره های ناکارآمدنگرش

 ادار شدهآزمون دچار کاهش معنکه در مرحله پس ناسازگار اولیه

 اید.نم بود، توانسته این تغییر را در طول دوره پیگیری نیز حفظ

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي ایماگوتراپي بر 

های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویي گرایي و نگرشکمال

های ناسازگار اولیه انجام گرفت. یافته اول پژوهش با طرحواره

گرایي گر آن بود که ایماگوتراپي منجر به کاهش کمالحاضر بیان

های ناسازگار اولیه شده زنان دارای تعارض زناشویي با طرحواره

( 1399اهلل )نژاد و وليفر، نوابيشیدان است. این یافته همسو با یافته

؛ با نتایج اثربخشي ایماگوتراپي بر سازگاری فردی زوجینمبني بر 

اثربخشي زوج ( مبني بر 1398ران )و همكا محنایيپژوهش 

درماني به روش ایماگوتراپي بر بهبود الگوهای ارتباطي و کاهش 

 ( مبني بر1398، با گزارشات نیكوگفتار و سنگاني )طالق عاطفي

اثربخشي آموزش تصویرسازی ارتباطي )ایماگوتراپي( بر 

و با یافته  پذیری کنشي زنان با مشكالت زناشویيانعطاف

اثربخشي آموزش به شیوه ( مبني بر 1397و رضاخاني )پور حسین

تصویرسازی ارتباطي )ایماگوتراپي( بر سبک دلبستگي و عملكرد 

بود. در تبیین اثربخشي ایماگوتراپي بر  خانواده در زنان

های گرایي زنان دارای تعارض زناشویي با طرحوارهکمال

 انهیتان گوو داس یریکه ساختار تصوتوان گفت ناسازگار اولیه مي

 یكرهایرو يانتزاع اریبس میمفاه ي،ماگوتراپیا كردیرو

)مورو و همكاران، را بصورت ملموس در آورده  شانهیپوروان

امكان درک و دارای تعارضات زناشویي  زنان یو برا( 2016

در جریان  آورد.يرا در طول درمان فراهم م یشتریب يهمدل

و مشكالت  ارضاتاز تع یاریشوند بسيمتوجه م زنان ایماگوتراپي

. تواند با هدف تحول آنها باشديم ،آنها در رابطه یهايتیو نارضا

 یهابیآس امیافراد را با هدف الت ،يایماگوتراپ بر این اساس

منجر به  دهد وميکنار هم قرار  يمراحل تحول لیو تكم يکودک

زنان دارای تعارضات در  انهیگرا تیحما يدگاهیتحول د

و انتظارات متفاوت از زمان ورود به  دیامر ام نیا. ودشيم زناشویي

 یهانیتمرعالوه بر این کند.  يم جادیا شانیدرمان را برا

وارد شدن به  یرا برا یدیجد تیآنها موقع یبرا یسازریتصو

امكان درک و  نیآورد و ايبوجود م یگرید يدرون یایدن

شود تا بب مياین فرایند سکند. يشناخت همسر و خود را فراهم م

گرایانه از خود و زنان با تعارضات زناشویي به شناختي واقع

گرایي مفرط آنان نسبت به همسرشان دست یافته و از میزان کمال

 یيماگویا الوگیمانند د نیتمر نیهمچنخود و همسر کاسته شود. 

 یها بیاز آس ،به طرف مقابل همراه است يچون با پاسخ ده

به  مناسب و عدم واکنش یگریدن به دگوش دا صرفاً ياحتمال

شدن را فراهم  دهیتجربه درک و شن نیباشد و در طرفيدور م یو

زنان با که  یيها نشیهمراه با ب یرفتار یها نیکند. تمريم

کنند، امكان يم دایمسائلشان پ خواستگاه ازتعارضات زناشویي 

روند  . اینآورديکننده را فراهم م ارضا و تحول ارتباطات تیتقو

شود تا زنان با تعارضات زناشویي به سمت ارتباطات سبب مي

سازنده با همسر خود گرایش پیدا نمود و با درک واقعیات 

 گرایي افراطي دست کشند. زندگي زناشویي، از کمال

منجر به  ایماگوتراپيیافته دوم پژوهش حاضر بیانگر آن بود که 

زناشویي با  های ناکارآمد زنان دارای تعارضکاهش نگرش
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شده است. یافته حاضر همسو با نتایج  های ناسازگار اولیهطرحواره

اثربخشي رویكرد  ( مبني بر1396امیني و ابراهیمي ) پژوهش

آوری بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تابایماگوتراپي زوجین 

اثربخشي  ( مبني بر1396پور و همكاران )؛ با یافته عليزوجین

تباطي )ایماگوتراپي( بر دیدگاه درکي و آموزش تصویرسازی ار

با گزارشات ، بخشودگي زنان آسیب دیده از خیانت زناشویي

ایماگوتراپي اثربخشي ( مبني بر 1398ی و وکیلي )نیكخواه، بهبود

؛ با نتایج آوری زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاورهبر تاب

وج درماني اثربخشي ز( مبني بر 1398گودرزی و اکبری )چرایي، 

و با ، با رویكرد ایماگوتراپي برصمیمیت زناشویي زوجین متعارض

اثربخشي  ( مبني بر1398یافته بهرامي خندابي و همكاران )

در  بود. ایماگوتراپي بر نگرش به ازدواج در داوطلبان ازدواج

کاهش بر  ایماگوتراپيتبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي 

های رای تعارض زناشویي با طرحوارههای ناکارآمد زنان دانگرش

است  یندیفرا يماگوتراپیا توان اشاره کرد کهمي ناسازگار اولیه

و اطالعات و  يآگاه زنان با تعارضات زناشویيکه در آن به 

 یهاکه در مورد جنبه شوديکه به آنها آموزش داده منیتر امهم

مورد تعارضاتشان را  شهیناخودآگاه روابطشان آگاه شده و ر

کنند آن را به صورت  يکه سع نیا یقرار دهند به جا يبررس

بر این اساس . (1396پور و همكاران، )علي حل کنند يسطح

معتقد است که مراحل رشد در دوران  يماگوتراپیا دگاهید

بر روابط  ن،یکودک با والد هیبه خصوص روابط اول ،يکودک

روش،  نی. در اگذارديم ریآنها در دوران ازدواج تأث یيزناشو

ناخودآگاه در خود و  یندهایتوانند با درک فرآيهمسران م

 جادیو ا يکودک یهاالتیام زخم یرا برا یيهاهمسرشان روش

زنان دارای به  يماگوتراپیا نیچنهم .رندیبگ ادیسالم  یرفتارها

فرد  کیکند که همسر را به عنوان يکمک متعارض زناشویي 

درک  اریناهش یهاياز فرافكن يناش یمتفاوت و بدون دردسرها

انكار  یهااز همسر تعدیل کرده و به جنبه اکنند، توقعات خود ر

به رابطه  تیخود بپردازند و در نها تیشخص يشده و مخف

ی و وکیلي، نیكخواه، بهبود) کنند دایدست پ اریمشترک هش

زنان  ،یيماگویا یمثل گفتگو يفنون این رویكرد درماني. (1398

سازد يرا قادر م یيتعارضات زناشو یداراتعارض زناشویي دارای 

احساس  نیدرک شوند و تجربه ا یگریطرف د یکه از سو

تر، يتواند به حل مشكالت آنها منجر شود. به طور اختصاصيم

آنها را  يحفظ روابط سالم و طوالن یبرا كردیرو نیکه ا يعوامل

هر دو همسر  یاست که برا يحل مشكالت یيداند، توانا يالزم م

با  يماگوتراپیا. در واقع دیآيبه عنوان عامل فشارزا به حساب م

 دگاهیدرک د یيدر هنگام گفتگو، توانا يتیجو حما جادیا

)بدون  يخود و همسر به روشن دنیو ارتباط با همسر، د یگرید

 یيو کنترل خشم، توانا يتبادل ارتباط منف تیری(، مدفیتحر

. این روند نیز کنديم تیتقو حل مشكل را در زنان یبرا

دهد. عالوه بر های ناسازگار و ناکارآمد آنان را کاهش مينگرش

 انیدر جرزنان دارای تعارض زناشویي این باید اشاره نمود که 

 یمكالمه آگاهانه )گفتگو نی، با تمريماگوتراپیآموزش ا

نهادن مسائل و مشكالت و  انیآموزند که با در مي( میيماگویا

افتادن در تعامالت  ریتوانند از گيم همسرشانخود با  یهايننگرا

آمده در رابطه  ودخود را نجات بخشند و تعارضات به وج ،يمنف

 یيزناشو يرا در زندگ یشتریب تیمیرا حل و فصل نموده و صم

 نیباشد و ا شتریهمسران ب انیها مخود تجربه کنند. هر چه تعامل

باشد، همسران از با هم  یشتریب يها توأم با محبت و همدلتعامل

های داشته و نگرش یشتریب تیرضا ،یيبودن و رابطه زناشو

یابد. از همین روست که ایماگوتراپي ناکارآمد آنان نیز کاهش مي

زنان دارای تعارض های ناکارآمد توانسته منجر به کاهش نگرش

 شود. زناشویي

ناشویي با تحقیق به زنان دارای تعارض ز محدود بودن دامنه

های ناسازگار اولیه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر طرحواره

های گرایي و نگرشتهران؛ عدم مهار متغیرهای اثرگذار بر کمال

های ناسازگار ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویي با طرحواره

گیری تصادفي و عدم تمایل گیری از روش نمونهاولیه، عدم بهره

های جهت حضور در پژوهش از محدودیت بعضي از زنان

شود برای افزایش قدرت پژوهش حاضر بود. بنابراین پیشنهاد مي

پذیری نتایج، در سطح پیشنهاد پژوهشي، این پژوهش در تعمیم

های متفاوت، دیگر ها و مناطق و جوامع دارای فرهنگسایر استان

یری گهای نمونهگیری از روشزنان همچون زنان مطلقه، بهره

تصادفي و مهار عوامل ذکر شده اجرا شود. با توجه به اثربخشي 

های ناکارآمد زنان دارای گرایي و نگرشبر کمال ایماگوتراپي

های ناسازگار اولیه، در سطح تعارض زناشویي با طرحواره
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به عنوان یک درمان  ایماگوتراپيشود، که کاربردی پیشنهاد مي

نواده و همچنین مراکز مشاوره کارآمد در سطح مراکز مشاوره خا

 دادگستری مطرح و از آن استفاده شود. 

 و تشکرقدیر ت

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي فرزانه 

بود. بدین وسیله از تمام  بیداری در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

های آنها و مسئولین مراکز زنان حاضر در پژوهش، خانواده

همكاری کاملي جهت اجرای پژوهش داشتند، مشاوره که 

 آید.قدرداني به عمل مي
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 Abstract 

Introduction: Early maladaptive schemata can cause different 

psychological, social, communicative, emotional and marital damages in the 

people. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the 

effectiveness of imago therapy on the idealism and inefficient attitudes of 

the women with marital conflict with early maladaptive schemata.  

Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest and 

control group design and a two-month follow-up stage. The statistical 

population of the study included the women with marital conflict with early 

maladaptive schemata who referred to consultation centers in the city of 

Tehran in the autumn and winter of 2019-2012. 40 women were selected 

through purposive sampling method and they were randomly accommodated 

into experimental and control groups (each group of 20). The experimental 

group received the imago therapy in ten ninety-minute sessions during two 

and half months. 5 people from the experimental group were excluded from 

the study and so were 3 people from the control group. The applied 

questionnaires in this study included idealism, inefficient attitudes scale, 

marital conflict questionnaire and early maladaptive questionnaire. The data 

from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA using 

SPSS 23 software. 

Results:  The results showed that imago therapy has significant effect on the 

idealism and inefficient attitudes of the women with marital conflict with 

early maladaptive schemata (p<0.001). This effect was also stable during the 

follow-up period. 

Conclusion: According to the findings of the study it can be concluded that 

imago therapy can be used as an efficient method to decrease idealism and 

inefficient attitude of the women with marital conflicts with early 

maladaptive schemata through focusing on Investigation of childhood 

wounds and injuries, control exchange and self-integration. 

Keywords: Early maladaptive schemata, marital conflict, idealism, 

inefficient attitudes, imago therapy 

 


