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Introduction: The imago relationship approach is a theory on dating marriage and the process 
of marital conflicts treatment. Based on the main idea of this approach, choosing the spouse is 
done based on a mental image from ideal parents which has been formed in childhood, and 
compatibility with spouse is also reliant on this early image. The present s tudy was designed to 
inves tigate the effectiveness of couple therapy based on imago relationship therapy on reducing 
couple burnout. Materials and Methods: The present research was a semi-empirical s 

tudy, which used a pretes t-pos ttes t with control group design. The s tatis tical population of the 
present s tudy included all the couples with marital conflicts referring to Ras tin counseling and 
psychological services center in Gorgan, Iran, during the second quarter of 2018. The sample 
included 20 couples who were selected by available sampling method and were assigned into 
two experiment and control groups (10 couples per group) through ransom assignment method. 
The assessment of the subjects was conducted in pretes t and pos ttes t s tages by using Pines’ 
marital burnout scale (1996). Eight sessions of group couple therapy based on imago relationship 
therapy were held for the experiment group while the control group received no intervention. 
Results: The mean and s tandard deviation of the scores of couple burnout among the subjects 
of the experiment group in pretes t and pos ttes t s tages equaled 81 ± 21.97 and 68.05 ± 15.66, 
respectively. The mean and s tandard deviation of the scores of couple burnout in the subjects 
of the control group equaled 80.95 ± 16.79 and 82.50 ± 14.31 in pre- and pos t-intervention, 
respectively. Results of the covariance analysis sugges ted that couple burnout in the couples of 
the experiment group has significantly decreased after receiving the imago relationship therapy 
intervention. Conclusion: Couple therapy based on imago relationship therapy enables the 
couples to unders tand one another, and experiencing this feeling can lead to increased happiness, 
intimacy, and empathy in couples and, therefore, reduce couple burnout.
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چــــــــكيد  ه

کليد   واژه ها:
1. زوج درمانی

2. دلزدگي روانشناختي
3. والدین

مقدمه: رویكرد تصویرسازي ارتباطي یك نظریه در مورد ازدواج و فرایند درمان تعارضات زناشویي است. 
بر اساس ایدة اصلي این رویكرد، انتخاب همسر بر اساس یك تصویر ذهني از پدر و مادر ایده آل كه در 
دوران كودكي شكل گرفته است، صورت مي گیرد و سازگاري با همسر نیز بستگي به این تصویر اولیه دارد. 
دلزدگی  بر كاهش  ارتباطی  تصویرسازی  بر  مبتنی  درمانی  زوج  اثربخشی  بررسی  به منظور  مطالعة حاضر 
زناشویی طراحی شد. موادوروشها: این پژوهش یك مطالعة نیمه تجربی بود كه از طرح پیش آزمون 
–پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل كلیة زوجین دارای تعارضات 
زناشویی مراجعه كننده به مركز مشاوره و خدمات روانشناختی راستین در شهر گرگان، ایران طي سه ماهة 
دوم سال 1397 بود. نمونه شامل 20 زوج بود كه به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و با روش 
گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل )هر گروه 10 زوج( قرار گرفتند. ارزیابی آزمودنی ها در مراحل 
پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز )1996( صورت گرفت. 8 جلسة گروهی 
زوج درمانی مبتني بر تصویرسازی ارتباطی برای گروه آزمایش برگزار شد در حالی كه گروه كنترل هیچ 
درمانی دریافت نكردند. يافتهها: میانگین و انحراف معیار نمرات دلزدگی زناشویی میان آزمودني هاي گروه 
آزمایش در مراحل پیش آزمون و پس آزمون به  ترتیب برابر با 21/97±81 و 15/66±68/05 بود. میانگین و 
انحراف معیار نمرات دلزدگی زناشویی در آزمودني هاي گروه كنترل قبل از مداخله و بعد از مداخله به ترتیب 
برابر با 16/79±80/95 و 14/31±82/50 بود. نتایج تحلیل كوواریانس نشان داد كه دلزدگی زناشویی در 
زوجین گروه آزمایش پس از دریافت مداخلة تصویرسازی ارتباطی كاهش معني داری داشت.نتيجهگيري:
زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی زوج ها را قادر می سازد كه از سوی یكدیگر درک شوند و تجربة 
این احساس می تواند به افزایش شادكامی، صمیمیت و همدلی بین زوج ها منجر شود و همچنین دلزدگی 

زناشویی را كاهش دهد.

اطالعات مقاله:
د  ریافت: 20 اسفند 1397                                               اصالحيه: 30 اردیبهشت 1398                                               پذیرش: 7 مهر 1398
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نارضایتــي زناشــویی منجــر شــده و بنیــان خانــواده را متزلــزل 
ــازد )9(. س

امــروزه رویكردهــاي گوناگــون زوج درمانــي4 و خانــواده 
ــي  ــفتگي ارتباط ــات و آش ــش تعارض ــدف كاه ــا ه ــي5 ب درمان
ــي  ــدف زوج درمان ــت. ه ــده اس ــود آم ــه وج ــا ب ــان زوج ه می
ــا مشــكالت  ــراي ســازگاري مناســب تر ب ــا ب ــه زوج ه كمــك ب
ــت )10(. ــاط اس ــر ارتب ــاي مؤثرت ــري روش ه ــاري و یادگی ج

ــرح  ــای مط ــی از رویكرده ــی6 یك ــازی ارتباط ــان تصویرس درم
ــة  ــی در ده ــدل درمان ــن م ــت. ای ــی اس ــوزة زوج درمان در ح
1980 توســط هندریكــس7 معرفــی شــد. فرضیــة اصلــی 
رویكــرد تصویرســازی ارتباطــی ایــن موضــوع اســت كــه 
ــا همیشــه در  ــه م ــرا ك ــت ماســت؛ چ ــر و سرش ــه، جوه رابط
ــویم، در  ــد می ش ــه متول ــتیم. در رابط ــران هس ــا دیگ ــه ب رابط
رابطــه آســیب می بینیــم و در رابطــه درمــان می شــویم )11(. 
درمــان مبتنــی بــر تصویرســازی ارتباطــی از رویكردهــای 
روان پویشــی8، تحلیــل ارتبــاط محــاوره ای9 و رویكردهــای 
ــه طــور یكپارچــه اســتفاده می كنــد و  شــناختی -رفتــاری10 ب
فرضیــة آن ایــن اســت كــه عوامــل ناهشــیار نقــش معنــي داری 
در انتخــاب همســر و ایجــاد تعــارض در روابــط عاشــقانه ایفــاء 
می كننــد )12(. درمــان تصویرســازی ارتباطــی، نیازهــای 
ــه  ــد ك ــرح می كن ــد و مط ــت می نام ــده را جراح ــرآورده نش ب
ــی هســتند كــه  ــد كودكان ــراد از لحــاظ عاطفــی مانن همــة اف
بــه دنبــال ارضــای نیازهــای بی پاســخ كودكــی خــود هســتند. 
ــذارد و  ــر می گ ــة ازدواج تأثی ــة متعهدان ــا در رابط ــن نیازه ای
ــد  ــرآورده نشــوند، می توانن ــا ب ــا خــودآگاه و ی ــن نیازه ــر ای اگ
ــكاف های  ــاد ش ــزاع و ایج ــگ و ن ــمت جن ــه س ــن را ب زوجی
ــن روش همســران می تواننــد  ــد )13(. در ای عمیــق پیــش برن
از طریــق درک فرایندهــای ناخــودآگاه دربــارة خــود و 
ــی  ــای كودك ــام زخم ه ــرای التی ــی ب ــان، مهارت های همسرانش
و ایجــاد رفتارهــای ســالم یــاد بگیرنــد و مجــدداً بــه عشــق و 

ــد )14(. ــت یابن ــویی دس ــة زناش ــت در رابط صمیمی

بــر  مبتنــی  درمــان  كودكــی،  زخم هــای  درمــان  در 
ــوی ارتباطــی و  ــك الگ ــر رشــد در ی ــازی ارتباطــی ب تصویرس
ــرد  ــوان ف ــود به عن ــر خ ــه ب ــه ن ــود در رابط ــر خ ــز ب ــا تمرك ب
ــه  ــی در نظــر گرفت ــه صورت مســتقل تمركــز می كنــد. رشــد ب
می شــود كــه در سراســر روابــط رخ می دهــد )برعكــس 
ــخصیت  ــول ش ــوان اوج تح ــب به عن ــه اغل ــزوا( ك ــت و ان فردی
ــرد  ــاي رویك ــون و روش ه ــود )15(. فن ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــي و تعییــن اهــداف  تصویرســازی ارتباطــی عبارتنــد از: ارزیاب
ــي  ــش خودآگاه ــده، افزای ــراي آین ــزي ب ــترک و برنامه ری مش
ــا  ــرور خاطــرات گذشــته، بررســي نیازه ــق كشــف و م از طری
ــا،  ــه آن ه ــي ب ــش فعل ــوة واكن ــي و نح ــاي كودك و ناكامي ه
ــازي  ــر، بازس ــیب هاي همس ــا و آس ــا، نیازه ــناخت تفاوت ه ش

مقدمه
ازدواج یكــی از مهمتریــن اتفاقــات زندگــی انســان اســت كــه 
تقریبــاً تمــام ابعــاد زندگــی انســان را بــرای حــدود نیــم قــرن 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. قدمــت ازدواج بــه قدمــت تاریــخ 
اســت و از روزی كــه انســان وجــود داشــته، عشــق و محبــت، 
ــت. در  ــته اس ــود داش ــم وج ــویی ه ــات زناش ازدواج و اختالف
ــك  ــرو ی ــادی در گ ــا حــد زی ــی انســان ت ــع ســالمت روان واق
ــد  ــوان مي كن ــس1 عن ــت )1(. الی ــق اس ــوب و موف ازدواج خ
ــن  ــه ای ــر ب ــد، كمت ــي ازدواج كرده  ان ــه تازگ ــه ب ــي ك زوج های
ــانه اي  ــق افس ــي عش ــت زمان ــن اس ــه ممك ــد ك ــر مي كنن فك
آن هــا كمرنــگ شــود و ایــن درســت زمانــي اســت كــه 
دلزدگــی2 آغــاز شــده اســت )2(. در واقــع، هنگامــی كــه زوج ها 
ــدام  ــر ك ــد، ه ــاز می كنن ــه را آغ ــط صمیمان ــر رواب ــا یكدیگ ب
ــوند  ــه می ش ــارات وارد رابط ــا و انتظ ــه ای از رؤیاه ــا مجموع ب
ــا تنبیــه و تجــارب  و هنگامــی كــه ایــن رؤیاهــا و انتظــارات ب
ــان  ــن می شــوند، ازدواج و رابطــه دچــار زی اســترس زا جایگزی

ــد )3(. ــان می یاب ــی پای ــا دلزدگ ــرانجام ب ــود و س می ش
دلزدگــی وضعیــت دردنــاک جســمانی، عاطفــی و روانــی اســت 
و كســانی را كــه توقــع دارنــد، عشــق رؤیایــی بــه زندگیشــان 
معنــا ببخشــد، را متأثــر می ســازد )4(. پاینــز3 دلزدگــی 
را به عنــوان یــك حالــت خســتگی جســمانی، عاطفــی و 
روانــی كــه در شــرایط درگیــری طوالنــی مــدت همــراه 
ــن  ــد. در ای ــود، می دانن ــاد می ش ــی ایج ــات عاطف ــا مطالب ب
ــتگی  ــرژی، خس ــش ان ــا كاه ــمانی ب ــتگی جس ــف خس تعری
ــمی و  ــكایت های جس ــیعی از ش ــوع وس ــف و تن ــن، ضع مزم
روان تنــی مشــخص می شــود. در حالــی كــه خســتگی عاطفــی 
ــود،  ــب می ش ــدی و فری ــی، ناامی ــات درماندگ ــامل احساس ش
ــه خــود،  ــه رشــد نگــرش منفــی نســبت ب ــی ب خســتگی روان
كار و زندگــی بــر می گــردد )5(. پــس از دلزدگــی، بــر روابــط 
ــه  ــی ب ــی توجه ــرزنش، ب ــر، س ــادی، تحقی ــی اعتم ــن ب زوجی
ــواده  همدیگــر و جدایــی عاطفــی حاكــم شــده و اعضــای خان
نشــانه های افســردگی واكنشــی را تجربــه می كننــد )6(. 
ــروزه  ــواده نشــان می دهــد كــه ام ــات كارشناســان خان تحقیق
شــیوع دلزدگــی زناشــویی بیشــتر شــده اســت. بــه طــوری كــه 
ــویی  ــی زناش ــا دلزدگ ــود ب ــا در ازدواج خ  50درصــد از زوج ه
مواجــه می شــوند )7(. اینكــه عوامــل دلزدگــی چیســت و آیــا 
ممكــن اســت ارتبــاط زوجینــی كــه دچــار دلزدگــی شــده اند، 
ــات  ــرد، تحقیق ــل ك ــد تبدی ــقانه و كارآم ــه ارتباطــی عاش را ب
انجــام شــده بــه عوامــل چنــدی اشــاره كرده انــد كــه در ایــن 
زمینــه می تــوان بــه تصــورات رویایــی از عشــق، عــدم توانایــی 
ــر  ــترده، تغیی ــوادة گس ــویی، زوال خان ــات زناش ــل تعارض ح
ــرد )8(.  ــاره ك ــی اش ــای ارتباط ــرد و باوره ــای زن و م نقش ه
ــه و  ــق و عالق ــش عش ــویي، كاه ــی زناش ــه دلزدگ ــا ك از آنج
افزایــش رفتارهــاي خصمانــه را بــه دنبــال دارد، مي توانــد بــه 

1 Ellis
2 Burnout
3 Pines
4 Couple therapy
5 Family therapy

6 Imago relationship therapy
7 Hendrix
8 Psychodynamic approaches
9 Transactional analysis
10 Cognitive-behavioral approaches
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مواد و روش ها
ایــن پژوهــش یــك مطالعــة نیمــه تجربــی اســت و بــا اســتفاده 
از طــرح پیــش آزمــون -پــس آزمــون بــا گــروه كنتــرل انجــام 
شــد. كلیــة زوجیــن دارای تعارضــات زناشــویی مراجعه كننــده 
ــه مركــز مشــاوره و خدمــات روانشــناختی راســتین در شــهر  ب
گــرگان در ســه ماهــة اول ســال 1397 جامعــة ایــن پژوهــش را 
تشــكیل دادنــد كــه تعــداد آن هــا 76 نفــر بــود. پــس از فراخوان 
ثبت  نــام و نــام نویســی از زوجیــن متقاضی هــای ورود بــه 
پژوهــش عبــارت بودنــد از: گذشــت حداقــل یــك ســال از مــدت 
ازدواج، متقاضــی طــالق نبــودن، حضــور هــر دو عضــو زوج در 
جلســات، نداشــتن اختــالالت حاد روانی و شــخصیتی بــر مبنای 
نمــرات افــراد در پرسشــنامة تجدیــد نظــر شــدة فهرســت عالیم 
ــت  ــدم دریاف ــان و ع ــة درم ــرم رضایت نام ــل ف ــی14، تكمی روان
خدمــات مشــاوره و روانشــناختی فــردی در خــارج از جلســات 
درمانــی. خیانــت همســر، ســوء مصــرف مــواد و ســابقة بســتری 
در بیمارســتان های روانپزشــكی نیــز مالک هــای خــروج از 
مطالعــه بودنــد. در مرحلــة بعــد جهــت غربالگــری، تمامــی 47 
ــدند و در  ــی ش ــویی ارزیاب ــی زناش ــاس دلزدگ زوج توســط مقی
ــزان  ــترین می ــه دارای بیش ــا 20 زوج ك ــان آن ه ــت از می نهای
ــه شــیوة در دســترس انتخــاب و  ــد، ب ــی زناشــویی بودن دلزدگ
ــرار  ــا جایگزینــی تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و كنتــرل ق ب
ــه در  ــرد ك ــاره ك ــد اش ــه بای ــاب نمون ــورد انتخ ــد. در م گرفتن
طرح هــای تجربــی بایــد هــر زیــر گــروه حداقــل 15 نفــر باشــد 
ــة انتخــاب شــده نماینــدة واقعــی جامعــه  ــراي اینكــه نمون و ب
باشــد و پژوهــش اعتبــار بیرونــی باالیــی داشــته باشــد، تعــداد 
نمونــه 20 نفــر )10 زوج( بــرای هــر گــروه در نظــر گرفتــه شــد 
)21(. در ایــن مطالعــه مفــاد مطرح شــده در بیانیة هلســینكی15 
ــح  ــه توضی ــوان ب ــا مي ت ــة آن ه ــه از جمل ــد ك ــت گردی رعای
اهــداف پژوهــش و كســب رضایــت آگاهانــه از واحدهــاي مــورد 
مطالعــه، اختیــاري بــودن شــركت در پژوهــش، حــق خــروج از 
مطالعــه، بــدون ضــرر بــودن مداخلــه، پاســخ بــه ســؤاالت و در 
اختیــار قــرار دادن نتایــج در صــورت تمایــل اشــاره كــرد )22(.

پــس از مرحلــة پیش آزمــون و تكمیــل پرسشــنامه ها، زوجیــن 
ــر  ــورت ه ــه ص ــه ای ب ــة 90 دقیق ــش در 8 جلس ــروه آزمای گ
هفتــه یــك جلســه به شــیوة گروهــی در معــرض مداخلــه )زوج 
درمانــی مبتنــی بــر تصویرســازی ارتباطــی( قــرار گرفتنــد، امــا 
گــروه كنتــرل درمانــی دریافــت نكردنــد. یــك هفتــه پــس از 
آخریــن جلســة درمانــی از هــر دو گــروه پس آزمــون بــه عمــل 
آمــد. ســاختار و محتــوای جلســات درمــان بــر اســاس كتــاب 
ــاه مــدت: مــدل ایماگــو در عمــل" تالیــف  ــی كوت "زوج درمان
لیكــوت16 )23( تنظیــم گردیــد. در پایــان مطالعــه، پژوهشــگر 
جهــت رعایــت مــوارد اخالقــی و حرفــه ای در پژوهــش و تشــكر 
ــی  ــرل، جلســات زوج درمان ــروه كنت ــن گ ــی از زوجی و قدردان
مبتنــی بــر تصویرســازی ارتباطــی را بــرای آن هــا اجــرا نمــود. 
ســاختار جلســات زوج درمانــی مبتنــی بــر تصویرســازی 

ارتباطــی در جــدول 1 آمــده اســت.

ــة  ــن روش مكالم ــوزش و تمری ــب، آم ــي مناس ــر ذهن تصوی
آگاهانــه بــراي در میــان گذاشــتن مشــكالت و نیازهــا، افزایــش 
اطمینــان و تعهــد مشــترک از طریــق بســتن راه هــاي خروجي، 
ایجــاد منطقــة امــن و لذت بخــش در رابطــه از طریــق تجدیــد 
ــا  خاطــرات خــوب و یادگیــري رفتارهــاي جدیــد و آشــنایي ب
نیازهــاي عمیــق یكدیگــر و تغییــر رفتــار در جهــت ارضــا ایــن 

ــا )16(. نیازه
در پژوهش هــای مختلفــی اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر 
ــل  ــودمندی حاص ــج س ــی و نتای ــی بررس ــازی ارتباط تصویرس
ــرت11 )17( در پژوهــش  ــت و گهل شــده اســت. اشــمیت، لوك
خــود نشــان دادنــد برنامــة آموزشــی دو روزة فشــرده در 
مــورد تصویرســازی ارتباطــی، تغییــرات مثبــت معنــی داری در 
ســازگاری زناشــویی ایجــاد كــرده و ایــن تغییــرات در پیگیــری 
ســه ماهــه نیــز پایــدار بــوده اســت. در تحقیقــی كــه مارتیــن 
ــوزش  ــه آم ــد ك ــد، دریافتن ــام داده ان ــكی )18( انج و بیالوس
ــود می بخشــد و  ــا را بهب تصویرســازی ارتباطــی، رابطــة زوج ه
باعــث افزایــش درک از خــود می شــود. همچینــن درک از 
ــود  ــث می ش ــد و باع ــش می ده ــز افزای ــی را نی ــریك زندگ ش
ــان  ــود و همسرش ــی خ ــراد از دوران كودك ــم و درک اف ــا فه ت
افزایــش یابــد. در پژوهــش دیگــری مــورو، هولیمــن و لوكــت12 
)13( نشــان دادنــد كــه آمــوزش تصویرســازی ارتباطــی 
تغییــرات معنــي داری را در رفتارهــای همدالنــة زوجیــن 
نســبت بهــم ایجــاد كــرده اســت. دی كلــرک13 )19( رویكــرد 
تصویرســازی ارتباطــی را بــرای چهــار زوج بــه كار بــرد و نشــان 
داد كــه ایــن رویكــرد توانســته رضایــت و خشــنودی زوجیــن 
را افزایــش دهــد. همچنیــن كاربــرد ایــن رویكــرد باعــث رشــد 

ــت. ــده اس ــركت كنندگان ش ــردی ش ــی ف ویژگ
دلزدگــی زناشــویي یكــي از مشــكالت زوجــي شــایعي اســت 
كــه بســیاري از زوج هــا بــا آن مواجــه هســتند. مبتالیــان بــه 
ــي  ــه از نظــر هیجان ــد ك دلزدگــی زناشــویي احســاس مي كنن
تبــاه شــده اند، آزرده خاطــر و دلســردند، عالقــه ندارنــد 
ــا در جهــت حــل مشكالتشــان  چیــزي را توضیــح بدهنــد و ی
ــا در  ــراي آن ه ــر ب ــه دیگ ــد ك ــور می كنن ــد. تص گام بردارن
ــه  ــا ك ــده اســت. از آنج ــي نمان ــدي باق ــان نقطــة امی رابطه ش
ــدي  ــرت، ناامی ــم، نف ــد خش ــاتي مانن ــا احساس ــده ب ــن پدی ای
ــته  ــت و انباش ــراه اس ــر هم ــه همس ــبت ب ــرخوردگي نس و س
شــدن ایــن احساســات دردنــاک بــه مــرور زمــان در زوج باعــث 
بي میلــي و ناخشــنودي نســبت بــه همســر مي گــردد و زندگــي 
در كنــار شــریك زندگــي را غیــر قابــل تحمــل مي ســازد، لــذا 
توجــه بــه ایــن پدیــده و اثــرات مخــرب آن و همچنیــن درمــان 
بــه موقــع آن بــراي سیســتم زوجــي بســیار مهــم اســت )20(. 
ــی  ــازی ارتباط ــرد تصویرس ــدف رویك ــه ه ــه اینك ــه ب ــا توج ب
ــت  ــش كیفی ــن و افزای ــة زوجی ــه رابط ــق ب ــدن عش بازگردان
ــی  ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع ــذا ای ــت، ل ــی اس ــة زوج رابط
اثربخشــی زوج درمانــی مبتنــی بــر تصویرســازی ارتباطــی بــر 

كاهــش دلزدگــی زناشــویی انجــام شــد.

11 Schmidt, Luquet and Gehlert
12 Muro, Holliman and Luquet
13 DeKlerk

14 The symptom checklis t-90-R (SCL-90-R)
15 Helsinki
16 Luquet
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ــچ همبســته  ــت زناشــویی انری ــا پرسشــنامة رضای ــون را ب آزم
ــد، ضریــب همبســتگی بیــن ایــن دو پرسشــنامه 0/40-  كردن
بــه دســت آمــد كــه در ســطح P>0/001 معنــي دار می باشــد 
ــنامه  ــی پرسش ــانی درون ــز همس ــر نی ــش حاض )7(. در پژوه
ــت  ــه دس ــاخ 0/77ب ــای كرونب ــبة آلف ــری از محاس ــا بهره گی ب
  SPSSــزار ــتفاده از نرم اف ــا اس ــن پژوهــش ب ــای ای ــد. داده ه آم
ویرایــش 20 در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی مــورد تحلیل 
قــرار گرفــت كــه در آن متناســب بــا ســطح ســنجش متغیرها از 
آمار هــای توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( و اســتنباطی 

ــد. )تحلیــل كوواریانــس تــك متغیــری( اســتفاده گردی

یافته ها
بررســی اطالعــات جمعیت شــناختی نشــان داد میانگیــن 
ــنی  ــن س ــال و میانگی ــش 5/70 ± 36 س ــروه آزمای ــنی گ س
ــن  ــوده اســت. همچنی ــال ب ــرل 5/49 ± 37/70 س ــروه كنت گ
میانگیــن مــدت تأهــل زوجیــن گــروه آزمایــش 2/15 ± 
ــن  ــرای زوجی ــن ب ــن میانگی ــه ای ــت ك ــوده اس ــال ب 8/30 س

در ایــن مطالعــه جهــت گــردآوری داده هــا از مقیــاس دلزدگــی 
ــاس دارای 21  ــن مقی ــد. ای ــتفاده گردی ــز اس ــویی17 پاین زناش
ــان دهندة  ــر نش ــرات باالت ــاس نم ــن مقی ــت. در ای ــؤال اس س
ــاالی نمــره 147 و  دلزدگــی زناشــویی بیشــتر اســت و حــد ب
ــد  ــا بای ــرای تفســیر نمره ه ــن نمــره 21 می باشــد. ب حــد پایی
ــق  ــل از طری ــن عم ــه ای ــرد ك ــه ك ــه درج ــل ب ــا را تبدی آن ه
ــر  ــنامه ب ــده از پرسش ــل ش ــای حاص ــودن نمره ه ــیم نم تقس
ــیر  ــد. در تفس ــت می آی ــه دس ــؤال( ب ــؤاالت )21 س ــداد س تع
ــوری،  ــك ف ــزوم كم ــانگر ل ــتر از 5، نش ــة بیش ــا، درج نمره ه
ــر  ــة 4، نمایانگ ــران، درج ــود بح ــان دهندة وج ــة 5 نش درج
حالــت فرســودگی، درجــة 3 نشــان دهندة خطــر فرســودگی و 
درجــة 2 و كمتــر از آن نیــز نشــان دهندة وجــود رابطــة خــوب 
ــرای  ــون، 0/89 ب ــاز آزم ــون -ب ــان آزم ــب اطمین ــت. ضری اس
یــك دورة یــك ماهــه، 0/76 بــرای یــك دورة دو ماهــه و 0/66 
بــرای دورة ســه ماهــه بــود. ضریــب آلفــای اندازه گیــری شــده 
ــی  ــت )10(. در پژوهش ــده اس ــزارش ش ــن 0/91 و 0/93 گ بی
بــراي بــه دســت آوردن روایــی مقیــاس دلزدگــی زناشــویی این 

جدول 1- مختصری از طرح درمان زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی.

17 Couple burnout measure
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فرض هــا بررســی گردیــده اســت. نتایــج آزمــون كولموگــروف 
ــودن در  ــال ب ــرض نرم ــش ف ــی پی ــرای بررس ــمیرنوف ب -اس
ــروه در  ــرات دو گ ــع نم ــه توزی ــد ك ــان می ده ــدول 3 نش ج
متغیــر دلزدگــی زناشــویی نرمــال می باشــد؛ چــرا كــه مقــدار 
ــرای هیــچ یــك از گروه هــا معنــي دار نشــده اســت  آمــارة Z ب
ــا  ــا ب ــی واریانس ه ــرض همگن ــش ف ــی پی )P<0/05(. بررس
ــن  ــي داری ای ــدم معن ــه ع ــت ك ــورت گرف ــن ص ــون لوی آزم
ــان داد  ــروه نش ــن دو گ ــویی ای ــی زناش ــرای دلزدگ ــون ب آزم
واریانس هــای دو گــروه همگــن می باشــند و نهایتــاً عــدم 
 ،F= 1/83( وجــود تعامــل بیــن گــروه و نمــرات پیش آزمــون
ــیون را  ــیب های رگرس ــی ش ــرض همگن ــش ف P< 0/05(، پی

ــد كــرد. تأیی
جــدول 4، نتایــج آزمــون تحلیــل كواریانــس تــك متغیــری را 
بــرای بررســی اثربخشــی زوج درمانــی مبتنــی بــر تصویرســازی 
ــر دلزدگــی زناشــویی زوجیــن نشــان می دهــد كــه  ارتباطــی ب
ــد  ــود بع ــاهده می ش ــدول، مش ــن ج ــات ای ــاس اطالع ــر اس ب
از تعدیــل اثــر پیش آزمــون، در پس آزمــون بیــن دو گــروه 
آزمایــش و كنتــرل در متغیــر دلزدگــی زناشــویی تفــاوت 
معنــي داری وجــود دارد )F=41/08 و P< 0/01(. بــا توجــه بــه 
ــرل  ــروه كنت ــش )68/05( و گ ــروه آزمای ــون گ ــرات پس آزم نم
ــی  ــرات دلزدگ ــن نم ــه میانگی ــود ك ــخص می ش )82/50(، مش
ــه  ــبت ب ــون نس ــة پس آزم ــش در مرحل ــروه آزمای ــویی گ زناش
ــر زوج  ــان از اث ــه نش ــت ك ــه اس ــش یافت ــرل كاه ــروه كنت گ
درمانــی مبتنــی بــر تصویرســازی ارتباطــی بــر كاهــش دلزدگــی 
زناشــویی دارد. انــدازة اثــر نیــز نشــان می دهــد كــه 52 درصــد 

ــان اســت. ــر درم ــه وجــود آمــده ناشــی از اث ــرات ب از تغیی

ــاس  ــر اس ــت. ب ــوده اس ــال ب ــرل 2/61 ± 10/9 س ــروه كنت گ
اطالعــات جــدول 2 نیــز مشــاهده می شــود كــه 4 زوج گــروه 
ــد، و 2 زوج دیگــر  ــد، 4 زوج دو فرزن آزمایــش تنهــا یــك فرزن
ســه فرزنــد داشــتند. ایــن توزیــع فرزنــد بــرای گــروه كنتــرل 
بدیــن صــورت بــود كــه 3 زوج دارای یــك فرزنــد، 4 زوج دارای 
ــالوه  ــد. ع ــد بودن ــه فرزن ــز دارای س ــه زوج نی ــد و س دو فرزن
ــروه  ــد گ ــه 35 درص ــردد ك ــاهده می گ ــوارد مش ــن م ــر ای ب
آزمایــش دارای تحصیــالت دیپلــم، 15درصــد دارای تحصیــالت 
ــد  ــانس و 10 درص ــالت لیس ــد تحصی ــم، 40 درص ــوق دیپل ف
نیــز دارای تحصیــالت فــوق لیســانس بودنــد. در گــروه كنتــرل 
نیــز افــراد دارای تحصیــالت دیپلــم و لیســانس هــر كــدام 40 
درصــد و افــراد دارای تحصیــالت فــوق دیپلــم و فــوق لیســانس 

ــد. ــروه را در برگرفته ان ــن گ ــراد ای ــد اف ــدام 10 درص ــر ك ه
ــر اســاس اطالعــات منــدرج در جــدول 3، میانگیــن نمــرات  ب
ــون  ــة پیش آزم ــش در مرحل ــروه آزمای ــویی گ ــی زناش دلزدگ
21/97 ± 81 بــوده اســت كــه پــس از اعمــال زوج درمانــی در 
مرحلــة پس آزمــون بــه 15/66 ± 68/05 كاهــش پیــدا كــرده 
ــویی  ــی زناش ــن دلزدگ ــز میانگی ــرل نی ــروه كنت ــت. در گ اس
16/79 ± 80/95 بــوده اســت كــه در مرحلــة پس آزمــون 
بــه 14/31 ± 82/50 تغییــر یافتــه اســت. بــرای بررســی ایــن 
ــر تصویرســازی ارتباطــی  ــی ب ــی مبتن ــه زوج درمان ــه ك فرضی
ــر،  ــا خی ــد باعــث كاهــش دلزدگــی زناشــویی گــردد ی می توان
ــد  ــتفاده ش ــری اس ــك متغی ــس ت ــل كوواریان ــون تحلی از آزم
كــه ایــن آزمــون دارای پیــش فرض هــای نرمــال بــودن 
ــی  ــروه و همگن ــای دو گ ــی واریانس ه ــرات، همگن ــع نم توزی
پیــش  ایــن  ابتــدا  و  می باشــد  رگرســیون  شــیب های 

جدول 2- توزیع فراوانی تحصیالت و تعداد فرزندان آزمودنی ها به تفكیك گروه آزمایش و كنترل.

جدول 3- میانگین و انحراف استاندارد دلزدگی زناشویی و نتایج آزمون كولموگروف –اسمیرنوف.
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اطالعــات مي دهــد و مهم تــر اینكــه بــه آن هــا در مــورد 
ــة  ــي ریش ــي اساس ــان و بررس ــودآگاه روابطش ــاي ناخ جنبه ه
تعارضاتشــان آمــوزش مي دهــد و بــه افــراد كمــك مي كنــد تــا 
بــه جــاي اینكــه ســعي كننــد، مشــكالت را بــه صورت ســطحي 
حــل كننــد، آن را دقیق تــر مــورد بررســي قــرار دهنــد. موفــق 
ــودي، رشــد و امنیــت عاطفــي  ــن كار باعــث بهب شــدن در ای
ــد  ــاد مي گیرن ــن ی ــد. زوجی ــد ش ــري خواه ــه دیگ ــبت ب نس
ــر و  ــراي صمیمیــت عمیق ت كــه تعارضــات خــود را فرصتــي ب
تمــاس بــا یكدیگــر بداننــد. ایــن تغییــرات كوچــك خوشــبختي 
ــن  ــد و زوجی ــرار مي ده ــر ق ــت تأثی ــدت تح ــن را به ش زوجی
بــراي هــم منبــع لــذت می شــوند تــا منبــع ناراحتــي. دو ابــزار 
مهــم بــراي بهبــودي، گفتگــوي عمــدي و دیگــري اســتفاده از 
فراینــد گفتگــو بــراي كمــك بــه هــر یــك از زوجیــن اســت كه 

تغییــرات بهتــري در رفتــار خــود ایجــاد كننــد )23(.

درمانگــران تصویرســازی ارتباطــی، بــه طــور فعــال و از طریــق 
تعــدادی مداخلــة مشــخص نظیــر دیالــوگ زوجیــن، دیالــوگ 
ــن  ــار و تمری ــر رفت ــت تغیی ــوگ درخواس ــد، دیال ــد -وال فرزن
ــای  ــه مهارت ه ــد ك ــك می كنن ــا كم ــه زوج ه ــازی ب تصویرس
ــان،  ــن درم ــد. در ای ــه كار برن ــد و ب ــاط را بیاموزن ــاء ارتب ارتق
ــده«  ــا »دریافت كنن ــتنده« ی ــش »فرس ــت نق ــه نوب ــن ب زوجی
را گرفتــه و می آموزنــد كــه ارتبــاط مؤثــر برقــرار كننــد. 
انعــكاس،  مرحلــه ای  ســه  فراینــد  یــك  از  اســتفاده  بــا 
اعتباربخشــی بــه نگرانی هــا و دغدغه هــا و ابــراز همدلــی، 
ــا  ــوا و معن ــار، تفســیر محت ــص گفت ــای تلخی ــا مهارت ه زوج ه
تمریــن می كننــد.  را  مطالــب  و درخواســت روشن ســازی 
ــرای یكدیگــر یــك مراقبــت اصیــل  ــد كــه ب زوجیــن می آموزن
را ابــراز كننــد و در مــورد دیدگاه هــای یكدیگــر كنجــكاو 
می شــوند كــه همیــن باعــث ایجــاد احساســات امنیــت 
 .)15( تعــارض می شــود  و  مخالفــت  دوره هــای  در  حتــی 
ــرات  ــه خاط ــد ك ــراد می آموزن ــی اف ــازی ارتباط در تصویرس
ــر روابــط آن هــا تأثیــر دارد.  ــه چــه میــزان ب دوران كودكــی ب
ــی  ــت از بازنمای ــزه ای اس ــی آمی ــی دوران كودك ــر ذهن تصوی
ــی  ــای منف ــژه خصلت ه ــتان، به وی ــا سرپرس ــن ی ــی والدی ذهن
ــد و  ــراد وارد كرده ان ــه اف ــی را ب ــات روح ــترین صدم ــه بیش ك
ــد  ــه در فراین ــان ك ــود خودش ــة وج ــی و اولی ــای اصل جنبه ه

بحث و نتيجه گيری
ــی  ــی زوج درمان ــی اثربخش ــدف بررس ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
مبتنــی بــر تصویرســازی ارتباطــی بــر دلزدگــی زناشــویی انجام 
شــد. نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل كوواریانــس نشــانگر آن 
بــود كــه بیــن زوجینــی كــه در معــرض مداخلــه قــرار گرفتــه 
بودنــد، در مقایســه بــا زوجینــی كه مداخلــه را دریافــت ننموده 
بودنــد، از لحــاظ دلزدگــی زناشــویی تفــاوت معنــي داری وجــود 
داشــت. بــه بیانــی دیگــر، زوج درمانــی مبتنــی بر تصویرســازی 
ارتباطــی میــزان دلزدگــی زناشــویی در زوجیــن گــروه مداخلــه 
را كاهــش داده بــود. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــا 
ــو  ــرح همس ــن ش ــین بدی ــات پیش ــی تحقیق ــای برخ یافته ه
ــورو و هولیمــن18 )24( در پژوهــش خــود نشــان  می باشــد: م
ــت  ــرات مثب ــی تغیی ــازی ارتباط ــه كارگاه تصویرس ــد ك دادن
معنــی داری را در ســازگاری زناشــویی زوج هــای اســپانیایی بــا 
ــورو  ــر م ــوده اســت. در پژوهشــی دیگ ــم ایجــاد نم ــد ك درآم
و همــكاران )13( گــزارش كردنــد كــه تصویرســازی ارتباطــی 
ــمیت19 و  ــد. اش ــن ش ــی در زوجی ــزان همدل ــد می ــث رش باع
همــكاران )17( در مطالعــه ای نشــان دادنــد كــه آمــوزش 
تصویرســازی ارتباطــی در بهبــود الگوهــاي ارتباطــی و رضایــت 
ارتباطــی زوجیــن تأثیــري معنــي دار داشــته اســت. دیكلــرک20  
گــزارش نمــود، درمــان تصویرســازی ارتباطــی باعــث افزایــش 
رضایــت، خشــنودی و رشــد ویژگی هــای فــردی زوجیــن شــده 
اســت )19(. نتایــج پژوهــش الســون21 )25( حاكــی از آن بــود 
كــه آمــوزش ایماگوتراپــی بــه زوجیــن باعــث بهبــود الگوهــای 
ارتباطــی می شــود. ســادات فاطمــی و همــكاران در پژوهــش 
ــي  ــازي ارتباط ــوزش تصویرس ــه آم ــد ك ــه گرفتن ــود نتیج خ
باعــث افزایــش میــزان صمیمیــت كلــي و صمیمیت هــاي 
ــي و معنــوی  عاطفــي، جســمي، روانشــناختي، جنســي، عقالن
زناشــویی شــده اســت )26(. همچنیــن نتایــج مطالعــة حاضــر 
ــكی )18(،  ــن و بیالوس ــای مارتی ــد یافته ه ــو و در تایی همس
ــر  ــی و هن ــی، رافع ــون )28(، اردالن ــون22 )27(، بیت ــك ماه م
ــر اثربخشــی  پــروران )29( و كریمــی و گنجــی )30( مبنــی ب

ــد. ــی می باش ــازی ارتباط ــرد تصویرس رویك
در تبییــن نتایــج بــه دســت آمــده می تــوان گفت تصویرســازي 
ــي و  ــن آگاه ــه زوجی ــه در آن ب ــت ك ــدي اس ــي فراین ارتباط

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل كوواریانس تك متغیری تأثیر زوج درمانی بر دلزدگی زناشویی.

18 Muro and Holliman
19 Schmidt
20 DeKlerk

21 Lawson
22 McMahon
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ــات  ــه جــای داشــتن توقع ــا ب ــوزش داده می شــود ت ــر آم مؤث
ــد.  ــر بپردازن ــای یكدیگ ــع نیازه ــه رف ــه ب ــب، آگاهان نامناس
ــي  ــز و مراقبت ــاي توجه آمی ــش رفتاره ــر افزای ــرد ب ــن رویك ای
ــراي  ــا ب ــد ت ــك مي كن ــن كم ــه زوجی ــد و ب ــد مي كن تأكی
ــق  ــند و از طری ــي باش ــاي عاطف ــا نیازه ــع ارض ــر منب یكدیگ
ــه  ــت را تجرب ــات مثب ــترک، احساس ــایند مش ــارب خوش تج
ــام  ــد. انج ــاد كنن ــن ایج ــوب و ام ــاي مطل ــك فض ــرده و ی ك
ــه  ــه منجــر ب ــاي خروجــي ك ــل بســتن راه ه ــي مث تمرین های
كاهــش فاصلــة روانــي و عاطفــي مي شــود، تجدیــد خاطــرات 
ــر  ــد ب ــا و خواســت ها و تأكی ــان آرزوه ــقانة گذشــته و بی عاش
رفتارهــاي فعلــي خوشــایند، دادن هدیه هــاي غیــر منتظــره و 
انجــام فعالیت هــاي تفریحــي مشــترک منجــر بــه ایجــاد یــك 
ــوب و ارضا كننــده و در نهایــت كاهــش  فضــاي ارتباطــي مطل

ــود.  ــویی مي ش ــی زناش دلزدگ
هــر پژوهــش بــا محدودیت هایــی مواجــه اســت. ایــن پژوهــش 
ــذا در تعمیــم  ــر روی زوجیــن شــهر گــرگان انجــام شــده، ل ب
نتایــج بــه ســایر زوجیــن بایــد جانــب احتیــاط را رعایــت كــرد. 
شــیوة نمونه گیــری در دســترس و خــود اظهــاری بــودن 
ابــزار مــورد اســتفاده از محدودیت هــای ایــن پژوهــش اســت. 
عــدم وجــود مرحلــة پیگیــری و در نتیجــه در دســت نبــودن 
اطالعاتــی از تــداوم تغییــر و یــا ثبــات نتایــج محدودیــت دیگــر 
ــات پژوهشــی موجــود در  ــه ادبی ــا توجــه ب پژوهــش اســت. ب
ــنهاد  ــی پیش ــازی ارتباط ــرد تصویرس ــی رویك ــورد اثربخش م
ــزان  ــی می ــت بررس ــی جه ــای فراتحلیل ــردد، پژوهش ه می گ
ــی  ــش و كارآی ــن پژوه ــا ای ــابه ب ــای مش ــی پژوهش ه اثربخش
رویكــرد ایماگوتراپــی در كاهــش مشــكالت زناشــویی زوج هــا 
انجــام گیــرد. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر پیشــنهاد 
ــی  می گــردد، مشــاوران و زوج درمانگــران از مؤلفه هــای درمان
رویكــرد تصویرســازی ارتباطــی در جهــت بهبــود روابــط 

ــد. زوجیــن بهــره ببرن

تشكر و قدردانی
ــر و تشــكر خــود را از مدیریــت  گــروه پژوهشــی مراتــب تقدی
مركــز مشــاورة راســتین جنــاب آقــای دكتــر بهــرام بختیــاری 
ــاری  ــه محققیــن را ی ســعید و تمامــی زوجینــی كــه صمیمان

ــد. ــالم می دارن ــد، اع نمودن

تطابــق و ســازگاری بــا انتظــارات اجتماعــی گــم شــده اســت 
ــذا  ــی رود. ل ــمار م ــه ش ــاط ب ــن ارتب ــود در ای ــه ای مفق و حلق
زوجیــن دارای تعارضــات زناشــویی ایــن تصاویــر ذهنــی را در 
افــرادی همچــون شــریك زندگــی جســتجو می كننــد كــه بــا 
ــق  ــن طری ــه ای ــا ب ــد ت ــك دارن ــاط نزدی ــل و ارتب ــا تعام آن ه
دوبــاره شــرایطی را ایجــاد كننــد كــه در آن شــرایطی كــه بــه 
ــد  ــد و بتوانن ــه نكنن ــة روحــی وارد شــده را تجرب ــا صدم آن ه
بــرای همیشــه بــه مشــكل باقــی مانــده در ذهنشــان از دوران 

ــد )25(. ــان دهن ــی پای كودك
ــوان اضافــه كــرد، محــور ایــن رویكــرد  در تبییــن نتایــج می ت
ــا یكدیگــر،  ــراي ایجــاد تمــاس ســالم ب ــه زوجیــن ب كمــك ب
همدلــي و درک بیشــتر از طریــق مكالمــه و گفتگــوي آگاهانــه 
ــراي ارضــا نیازهاســت. زوجیــن  و ایجــاد یــك محیــط امــن ب
از طریــق یادگیــري مهــارت مكالمــة آگاهانــه می تواننــد 
اطالعــات مربــوط بــه خــود و همسرشــان را بــه شــیوة 
ــر را  ــیب هاي یكدیگ ــا و آس ــرده و نیازه ــه ك ــتي مبادل درس
بهتــر درک كننــد. همچنیــن در ایــن روش زوجیــن مي تواننــد 
ــن مهــارت و ایجــاد فضــاي امــن در رابطــه  ــا اســتفاده از ای ب
ــراز  ــالم اب ــیوة س ــه ش ــود را ب ــي خ ــات منف ــم و احساس خش
ــه  ــز ب ــم نی ــژه، خش ــي به وی ــات منف ــش احساس ــد. كاه كنن
افزایــش احســاس مثبــت نســبت بــه یكدیگــر، كاهــش رنجــش 
ــك  ــویی كم ــی زناش ــش دلزدگ ــت كاه ــوري و در نهای و دلخ
ــدن زن و  ــذب ش ــای ج ــی از علت ه ــن یك ــد. همچنی مي كن
ــه یكدیگــر، ناخــود آگاه و مغــز كهنــة افــراد می باشــد.  مــرد ب
ــد  ــه بتوان ــویم ك ــردی می ش ــق ف ــا عاش ــه م ــق ك ــن طری بدی
ــا  ــع م ــد. در واق ــود بخش ــان را بهب ــات دوران كودكیم جراح
ــد از ازدواج  ــه بع ــتیم ك ــه هس ــر واقع   بینان ــار غی ــار انتظ دچ
ــود،  ــرآورده نمی ش ــرمان ب ــط همس ــان توس ــی انتظاراتم وقت
ــی  ــات زوج درمان ــد جلس ــویم. در فراین ــی می ش ــار دلزدگ دچ
ــا  ــود ت ــی داده می ش ــرد آگاه ــذب زن و م ــل ج ــارة عل درب
شــركت كنندگان دریابنــد كــه توقعاتشــان از همسرشــان غیــر 
ــی می باشــند.  ــر منطق ــای غی ــوده و دچــار باوره ــه ب واقع بینان
بدیــن شــكل آن هــا بــه واقعیــت زندگــی بــر می گردنــد 
و درک می نماینــد كــه همسرشــان نیــز دارای نیازهایــی 
هماننــد خــود آن هــا و جراحاتــی هماننــد خــود آن هــا 
می باشــد. ســپس بــا ارایــة روش هــاي مناســب شــیوة ارتبــاط 
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