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شد .یافته ها :نتایج نشان داد مداخله طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر دشواری تنظیم
هیجان ( )P=1/118 ،F=29/92و ناکامی ( )P=1/118 ،F=51/39موثر بود و این تاثیر در
مرحله پیگیری پایدار بود؛ همچنین نتایج نشان داد بین اثربخشی دو رویکرد ایماگو درمانی
و طرح واره درمانی تفاوت معناداری وجود ندارد .نتیجه گیری :یافته ها نشان داد استفاده از
درمان های این پژوهش می تواند در طرح ریزی مداخالت پیشگیرانه جهت ارتقاء و بهبود
سالمت روان و روابط هیجانی در افراد درگیر طالق عاطفی استفاده نمود.
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مقدمه
خانواده نخستین و منحصربه فردترین نهاد اجتماعی است و سالمت و بهروزی یک جامعه مرهون سالمت و
رضایت اعضای آن میباشد (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)2182 ،زندگی زناشویی ناموفق میتواند تأثیرات منفی
بر سالمت جسمی و روحی همسران و فرزندان آنها بگذارد (طاقانی .)2183 ،زوجی که درگیر طالق عاطفی8
شده اند ،نه تنها به سالمت فردی و اجتماعی خود بیتوجه میشوند ،حتی به سالمت دیگر افراد خانواده نیز
اهمیت کمتری میدهند و وظایف و مسئولیت های خود را در مقابل دیگر افراد خانواده به سردی و بی هیچ
میل و رغبتی انجام میدهند (براون  .)2183 ،طالق عاطفی باعث میشود میزان اعتماد افراد به یکدیگر کم
شده و نسبت به یکدیگر دچار سوءتفاهم شوند .اعضای خانواده به دلیل نداشتن تکیهگاه جدی در زندگی،
احساس یأس و سرخوردگی میکنند و به انواع بیماری های روانی و روحی دچار میشوند .برای شناسایی
عوامل طالق عاطفی در درون خانوادهها از چند دیدگاه میتوان استفاده کرد .از دیدگاه روانشناختی و تأکید
بر عوامل روانی و شخصیتی ،از دیدگاه جامعه شناختی و تأکید بر عوامل اجتماعی ،و از دیدگاه ترکیبی دو
دسته از عوامل (جامعه شناختی و روانشناختی) در افزایش صمیمیت زوج ها مؤثرند .این عوامل هم مفاهیم
درون خانوادگی و هم مفاهیم برون خانوادگی را در بر میگیرند.
طالق عاطفی چندین مرحله را پشت سر میگذارد ،از بین رفتن عشق و محبت و ترک جزئی ارتباط عاطفی،
تا ترک کامل رابطه زناشویی و زندگی در خارج از خانه است .به این ترتیب ،زن نه مطلقه است و نه ازدواج
کرده است (ال هاکبانی .)2189 ،این مراحل شامل موارد زیر است .اول بی ثبات سازی و از دست دادن
اعتماد (ال هادی .)2181 ،دوم سردی و از دست دادن عشق است (ال رشیدی و آل خلیفی .)2111 ،سوم
خودخواهی است .خودخواهی به تخریب قوانین خانواده کمک می کند .زن یا شوهر فداکاری نمیکنند و
منافع زندگی طرف مقابل را در نظر نمیگیرند ،و متعهد به انجام وظایف خود در روابط نیستند (مورسی،
 .)8334طالق عاطفی آخرین مرحله در روابط زناشویی است (توکلی .)2181 ،اگرچه در زیر یک سقف
زندگی میکنند ،ولی هیچ رابطهای بین آنها نیست .از دید اطرافیان آنها یک زوج واقعی به نظر میرسند ،اما
ارتباط واقعی آنها قبالً از بین رفته و از یکدیگر جدا شدهاند (هاشمی و همایونی .)2181 ،در ارتباط با طالق
عاطفی در داخل و خارج از کشور اقدامی صورت نگرفته است و به طور معمول بیشتر اقدامات بر محور
فشارهای روحی و عاطفی و تجربیات منفی هیجانی زوج ها بعد از طالق است.
ریشه بسیاری از اختالل های روانی یا روانتنی هیجانها میباشند (محمدی سیرت،رسولی و حسینیان،
 .)8934هیجانها می توانند سالمت انسان در خانواده را تضمین کنند .هیجان ،نه تنها به ماهیت عامل
هیجانزا بلکه به خود فرد ،حالت فعلی ،جسمی و ذهنی ،شخصیت ،تاریخچه زندگی شخصی وتجربه های
قبلی او نیز وابسته است (دلیری و همکاران .)8935 ،تنظیم هیجان به ظرفیت نظارت ،فهم و اصالح واکنش-
های هیجانی به شیوه ای که برای عملکرد بهنجار سودمند است ،اشاره دارد (پولک ،مک کیب ،سوتهارد و
زیگلر هیل .)2189 ،تنظیم هیجان برای رشد سالم روابط بین فردی ضروری است .و میتواند واکنشهای
هیجانی به موقعیتهای استرسزا و اضطرابانگیز را کاهش دهد .دشواری در تنظیم هیجان برای سالمت
روانی افراد یک عامل پرخطر و به عنوان نکته کلیدی در اختالالت اضطرابی شناخته میشود (گراتز و رومر،
1. Emotional Divorce
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 .) 2115مشکالت تنظیم هیجان میتواند منجر به اشکال مختلف آسیبشناسی روانی شود (شیپس ،سری
و گروس .)2184 ،دشواری تنظیم هیجان 8با اختالالت روانی ،2اختالل شخصیت مرزی ،9اختالل افسردگی،5
خشم ،4اختالل خوردن ،9اختالل استرس پس از سانحه ،1سوء مصرف الکل 1و مواد در ارتباط است (بندر،
رینحلت دان ،اسبجن و پنز 2182 ،؛ روبرتن ،دافرن و باکس 2182 ،؛ ارگتا  .)2188 ،احساس شرم و گناه و
دشواری تنظیم هیجان در رضایت جنسی زنان موثر است (کارگر ،داوودی و مظفری .)8931 ،بهبود اختالالت
هیجانی و تنظیم هیجان در درمان افسردگی مؤثر است (برجعلی ،رحمانی ،کریمی و زینالی .)8933 ،دشواری
در تنظیم هیجان با رفتارهای آسیب به خود رابطه مثبت معنادار دارد (رشیدی ،کوکلی ،میرخانی و شاهانی،
 .)8933دشواری تنظیم هیجانی میتوانند تاکتیک حل تعارض و پرخاشگری فیزیکی با پدر و مادر و
پرخاشگری کالمی با مادر را تبیین نماید (حسینی ،کریمی ،نظرپور .)8931 ،دشواری در تنظیم هیجان باعث
به کارگیری راهبردهای سازش نایافته برای پاسخدهی به هیجانها میشود .پاسخهای غیرقابل پذیرش،
دشواری در کنترل رفتارها هنگام مواجهه با آشفتگیهای هیجانی و نقص در استفاده کارآمد از اطالعات
هیجانی نمونه هایی از این راهبردها هستند (تال و همکاران  .)2182 ،یکـی از خطرهایی که حیات و استمرار
خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهـد ،عدم آگاهی به علل ناکامی و مبادرت به طی مسیر ناکامی قبلی که
در زناشـویی مشکالت زیادی را در پی دارد؛ اینکه چرا مرد یا زنی اشتیاقی به روابط نشان نمی دهد شاید
ریشه در رفتارهایی دارد که بدون داشتن آگاهی در زندگی مشترک انجام میشود (نامک .)8939 ،ناکامی3
عبارت است از حالت فردی که در راه ارضاء نیازهای منطقی خود محروم شده و یا در بر آوردن امید و
آرزوهای خود با مانع روبه رو می شود .ناکامی می تواند محصول فقدان یک شی (نبود غذا برای فرد گرسنه،
از دست دادن یک عزیز) یا محصول برخورد با مانع در راه برآوردن نیازها باشد (گنجی .)8939،گاهی فرد نه
می تواند موانع ناکامی را از میان بردارد و نه میتواند از کنار آن عبور کند .در این گونه موارد راه حل دوم
این است که هدف را عوض کند .اگر فرد به دالیلی نتواند از این دو راه حل استفاده کند ،حالتی پیدا خواهد
کرد که اصطالحأ تعارض روانی مینامیم .تعارض یعنی مبارزه تمایالت و عالیق؛ موقعیتی که فرد را در معرض
نیروهای متضاد و با قدرت های تقریبا برابر قرار میدهد (گنجی .)8939،تعارض بین فردی نوعی تعامل است
که در آن دیدگاه ها و نظرات مخالف بیان میشود .بنابراین ،تعارض در همه ازدواج ها معمول است (یانگ و
همکاران .)2189 ،همه افراد ناگزیر ناکامی را تجربه میکنند .نکته مهم این است که علل ایجاد تعارض را
تحلیل و برای حل آن راه منطقی پیدا کنیم که اختاللهای روانی به همراه ندارد .مدیریت تعارضات مورد
توجه پژوهشگران در زمینه ازدواج است .زیرا مدیریت ضعیف درگیری ممکن است یک ازدواج را خراب کند
و بر جسم و روان زوجین و فرزندان آنها تأثیر منفی بگذارد (ویلسون و همکاران .)2181 ،مدیریت تعارض
1. Difficulty adjusting excitement
2. With mental disorders
3. borderline personality disorder
4. depressive disorder
5. anger
6. eating disorder
7. post-traumatic stress disorder
8. alcohol abuse
9. frustration
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کارآمد از شکست رابطه زناشویی جلوگیری میکند و به زن و شوهر نشان میدهد که چگونه می توانند به
طور موثر با مشکالت کنار بیایند تا تأثیرات مخرب بر روابط زناشویی خود را به حداقل برسانند (دیلون،
 .)2184درگیری های زناشویی به اشکال متفاوتی مثل اجتناب از مسئولیت ،کناره گیری و سواستفاده در
روابط جنسی خود را نشان میدهد (مادیگان ،پالموندون و جنکینز .)2181 ،تعارضات باعث اختالالت روانی
در زوجین و کودکان میشوند (گائو .)2183 ،وجود تعارضات همیشگی میتواند منجر به شکست در ازدواج
و در نتیجه طالق شود .تعارضات زناشویی باید با اتخاذ روش های درمانی مناسب حل شود تا از مشکالت
بعدی جلوگیری شود (یانگ و براون.)8331 ،
یکی از مهمترین راه ها جهت تشکیل خانواده منسجم آموزش و درمان مشکالت خانواده ها است (هندریکس
و هانت .)2189 ،رویکردهای گوناگون زوج درمانی ،با هدف کاهش تعارضها و آشفتگی ارتباطی میان زوجین
به وجود آمده است (حسن آبادی ،مجرد ،سلطانی فر .)8932 ،ایجاد ارتباط بهتر بین زوجین و کاهش
تعارضهای زناشویی و در نتیجه افزایش رضایت زناشویی سرلوحه کار اکثریت آنها بوده است .طرحواره
درمانی 8یک روش درمانی نسبتا جدید است و به بررسی این نکته می پردازد که افراد چگونه می اندیشند،
چگونه ادراک و پردازش می کنند و چگونه اطالعات را به یاد می آورند .طرحواره های ناسازگار موجب
سوگیری در تفسیر رویدادها می شوند (پیروی و بهرامی .)8939 ،این سوگیریها به صورت سوء تفاهم،
نگرشهای تحریف شده ،فرضهای نادرست ،هدف ها و انتظارات غیر واقع بینانه در همسران پدید میآیند
و این سوء برداشت ها بر ادراک ها و ارزیابی های بعدی و چگونگی رابطهی فرد با خود و دیگران به ویژه
شریک زندگی تأثیر دارند (حجازی و همکاران .)8933 ،خانواده اولیه و تجارب دردناک کودکی در شکل
گیری طرح واره های اولیه نقش اساسی دارد .چهار دسته از تجارب اولیه زندگی روند اکتساب طرحواره ها
را تسریع میکنند :عدم ارضا نیازهای اساسی هیجانی ،آسیب دیدن و قربانی شدن ،ارضاء بیش از حد نیازها
و همانند سازی با افراد مهم زندگی یا درونیسازی انتخابی (یانگ و همکاران ،ترجمه حمید پور و اندوز،
 .)8919اگر تجربه های ناخوشایند اولیه این طرحواره ها را تشکیل دهند ،میتوان آنها را به عنوان دلیل
اصلی اختالالت بعدی در افراد در نظر گرفت (باخ و همکاران .)2189 ،تجربیات کودکی در سطح غیرکالمی
ذخیره می شوند (ریجکبور و هونتجنس .)2111،طرحواره ها یک برنامه کلی یا یک مدل برجسته از تجربیات
شناختی عاطفی یک رویداد است که حتی ممکن است توسط یک نوزاد قبل از یادگیری زبان تجربه شود.
بنابراین ،طرحواره ها نقش مهمی در تشدید یا تداوم مشکالت مزمن روانشناختی دارند ،تغییر یا کاهش
طرحواره های ناسازگار از طریق رواندرمانی میتواند زندگی افراد را بهبود بخشد (تایلر .)2181 ،در روش
متمرکز بر طرحواره تاکید زیادی بر ریشه مشکل میشود و در حقیقت علت بسیاری از رفتارهایی که افراد
امروز انجام میدهند مربوط به دوران کودکی و نوجوانی آنهاست (طاهری اردکانی .)8931 ،بررسی تاریخچه
طرحوارهدرمانی اثربخشی مثبت آن را نشان میدهد (علیزاده اصلی و لنگرودی .)8931 ،هدف طرح واره
درمانی ،این است که به بیماران کمک کند تا راههای سازگارانهتری برای ارضا نیازهای هیجانی خود بیابند
(همتی و همکاران .)8931 ،طرحواره های ناسازگار اولیه موجب دشواری در تنظیم هیجان میشوند که نقش
موثری در تخریب روابط بین فردی زوج و طالق عاطفی دارد (نجفی ،احمدی ،زهراکار.)8933 ،
1. Schema therapy
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ایماگو 8یک رویکرد زوج درمانی است که توسط هندریکس به منظور بهبود کیفیت رابطه ی زوجین ارائه
شده است (هندریکس و هانت .)2111 ،این نظریه بر تأثیر خانوادهی مبدأ تأکید کرده و چگونگی برقراری
ارتباط مؤثر تر با همسر را به زوجین میآموزد ایماگو درمانی نوعی درمان تحلیلی است که با التقاط چند
رویکرد ،بنیان گذاری و وارد عرصه زوج درمانی شد .هر فرد در طی تعامل با مراقبان اولیه اش (پدر ،مادر )...
در دوران کودکی ،تصویری نا خوداگاه را شکل میدهد که "ایماگو" نامیده میشود .این تصویر شامل ویژگی
های مثبت و منفی مراقبان اولیه کودک است (دی کلرک .)2119 ،نظریه ایماگو ،مبتنی بر پارادیم رابطه ای
است نه فردی به این معنی که اهمیت و اولویت را به روابط انسانی و ارتقای کیفیت آنها میدهد .کودک
نیاز دارد تا یک مراقب اصلی ،کارهای او را انعکاس داده و تایید کند تا هر مرحله بدون تجربه زخم یا تجربه
کودکی منفی پشت سر گذاشته شود ،موردی که مستلزم سازگاری رفتاری است .زوج درمانی ایماگو میتواند
با آموزش مهارتهای ارتباطی و گفتگوی ایماگویی برای برقراری رابطه سالمتر و امنتر یاری کند .یادگیری
چگونگی ایجاد ارتباطات عمیق تر و سالم تر برای کاهش تنهایی و انزوا مهم است .هدف احیای تماس معنوی
و عاطفی میان زوجین جهت ایجاد یک هدف تازه برای ازدواجشان است (هندریکس2111 ،؛ رحمانی شمس
و نظری)8934 ،؛ میان عوامل اثرگذار بر سالمت روانی انسانها ،خانواده نقش بسیار مهمی دارد ،بسیاری از
نابهنجاریهای روانی و رفتاری انسان ها در خانواده ریشه دارد .راه اطمینان از خانههای سالم این است که
روابط سالمی بین زوجین داشته باشیم .طوالنی شدن سردی رابطه میتواند موجب افسردگی و انزوای زوجین
و بروز اختالالت روانی در آنها شود .و یا زمینه ساز یک سری خیانتها شود که آسیبهای جدی برای خانواده
و اجتماع به همراه خواهد داشت .طالق عاطفی زوجین را بیمار میکند و بیشترین آسیب متوجه فرزندان
خانواده است .برخی از این فرزندان تمایل به استفاده از مواد مخدر ،ارتباط ناسالم و نامشروع ،انجام کارهای
خالف و غیر عرف پیدا میکنند .برخی دچار افسردگی شده و در خود فرو میروند .این افراد برای تشکیل
یک زندگی جدید هیچ الگوی مناسبی پیش رو ندارند و در آینده مشکالت والدین خود را تجربه میکنند.
متاسفانه کتابهای درسی ما از پرداختن به موضوع ازدواج و حفظ بنیانهای خانواده خالی است ،هنوز معلوم
نیست که جوانان ما زندگی زناشویی را باید از کدام رسانه آموزش ببینند .شناخت عالئم و مشکالتی که
منجر به طالق عاطفی شده ،میتواند اولین گام برای ایجاد تغییر باشد .و شناسایی مداخالت درمانی که
موجب بهبود روابط بینفردی زوج میشود ،از لحاظ بالینی و نظری حائز اهمیت است؛ حاضر با هدف کلی
تعیین اثربخشی طرحواره درمانی و ایماگو درمانی در درمان افراد درگیر طالق عاطفی و اهداف جزیی و
مقایسه اثربخشی این دو روش در بهبود دشواری در تنظیم هیجان و ناکامی در مراجعه کنندگان درگیر
طالق عاطفی دادگاه خانواده صورت پذیرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تجربی است و با طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری (سه ماهه) با گروه کنترل
انجام شد .جامعه آماری این پژوهش زوجین مراجعه کننده به مجتمع قضایی شهید مفتح غرب تهران در
سال  8931بودند .در این تحقیق با توجه به محدودیت های عملی و محرمانه تلقی شدن اطالعات افراد
1. Imago therapy
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مراجعه کننده به دادگاه ها ،از نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند استفاده شد .نمونه از بین مراجعانی که
جهت ارائه شکایت زناشویی یا درخواست طالق به این شعبه مراجعه کرده بودند ،با تمایل و رضایت خود و
با توجه به مالک های ورود و خروج انتخاب شد .سپس تحت ارزیابی اولیه قرار گرفتند .مراجعانی که نمره
آنان در پرسشنامه طالق عاطفی یک انحراف استاندارد باالتر تر از میانگین ( )82بود ،تحت مصاحبه روان
شناختی قرار گرفتند تا نتایج پرسشنامه تأیید شود .در مرحله بعدی شرکت کنندگانی که نمره برش را در
مقیاس های دشواری تنظیم هیجان و ناکامی کسب کرده بودند و نمرات پرسشنامه و نتیجه مصاحبه شان
همسو و همسان بود ،انتخاب شدند  .پس از این که تعداد مراجعان به حجم مورد نظر رسید که براساس
نظریات آزمایشی در تحقیقات آزمایشی برای هر گروه حداقل  84نفر در نظر گرفته شد .به صورت جایگزینی
تصادفی در یکی از سه گروه طرحواره درمانی ،ایماگو درمانی یا گروه انتظار گمارده شدند .مداخالت در دو
گروه طرحواره درمانی و ایماگو درمانی به موازات هم در طی  82جلسه  31دقیقه ای و به شکل گروهی و
هفتگی برگزار شد .گروه کنترل درمانی دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
 .1مقیاس طالق عاطفي گاتمن .این مقیاس  25سؤالی توسط گاتمن در سال  2111تهیه شد .سؤاالت به
صورت «بلی ( )8و خیر ( »)1جواب داده میشوند .برای تفسیر ،نمره هر  25سؤال با هم جمع میشود .دامنه
نمرات بین  1تا  25است .اگر تعداد پاسخهای (بله) باالتر از دوازده بود نشان دهنده نارضایتی زندگی زناشویی
است و نمرات باالتر از  89نشان دهنده این است که زندگی زناشویی فرد در معرض جدایی قرار داشته و
عالئمی از طالق عاطفی در او مشهود میباشد( .گاتمن ،2111 ،ترجمه جزایری .)8911 ،روایی پایایی این
پرسشنامه  1/39گزارش شده است .چهار عامل؛ جدایی و فاصله از یکدیگر ،احساس تنهایی و انزوا ،نیاز به
همراه و هم صحبت و احساس بی حوصلگی و بیقراری .روایی و پایایی :در پژوهش مامی و عسگری %19
ذکر شده است .روایی صوری آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است (موسوی و رضازاده .)8939 ،در
بررسی حاضر آلفای کرونباخ  1/38برای این مقیاس به دست آمد.
 .2پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان ( .1)DERSاین پرسشنامه را گراتز و رومر ( )2115ساختندکه
دارای  99سئوال بود .گویهها بر اساس مقیاس  4درجهای لیکرت از (8به ندرت) تا ( 4همیشه) نمره گذاری
میشوند .دامنه نمرات بین  99تا  811میباشد .نمرات باالتر بیانگر مشکالت بیشتر در نظم بخشی هیجانی
است .این مقیاس شامل  9خرده مقیاس است .توجه :عبارات  25 ،21 ،81 ،81 ،1 ،1 ،9 ،2 ،8و  95در این
مقیاس به شکل معکوس نمره گذاری میشوند .سازندهگان آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی این مقیاس را
به ترتیب  1/39و  1/11گزارش کردند .آلفای کرونباخ نسخه فارسی محاسبه شده ضرایب اعتبار برای هر
یک از عاملهای عدم پذیرش ،پاسخهای هیجانی ،دشواری در انجام رفتارهای هدفمند ،دشواری کنترل
تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان و فقدان وضوح هیجانی به
ترتیب  1/14 ،1/15 ،1/91 ،1/99 ،1/19و  1/99گزارش شده است (کرمانی مامازندی و طالع پسند.)8939 ،
در ایران ضریب پایایی این مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ در پژوهش عزیزی و همکاران  1/32به دست
آمده است .و در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ  1/12به دست آمد.
1. Difficulties in Emotion Regulation Scale
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 .3پرسشنامه تحمل ناکامي .8به منظور سنجش میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف توسط
هارینگتون ( )2114طراحی و تدوین شده است .این پرسشنامه دارای  94سوال و شامل  5مولفه می باشد
ال موافقم =5 ،موافقم =9 ،نظری ندارم =2 ،مخالفم =8 ،کامالً
و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرتی ( =4کام ً
مخالفم) نمره گذاری میشود .با سواالتی مانند (همیشه به دنبال آسان ترین راه برای حل مسائل هستم،
تحمل شرایط دشوار را ندارم) به سنجش تحمل ناکامی میپردازد .عامل اول :تحمل عاطفی ،مانند عدم
تحمل استرس (سواالت  .)24 ،28 ،81 ،89 ،3 ،4 ،8عامل دوم :تحمل ناراحتی ،مانند عدم تحمل مشکالت
و گرفتاریها (سواالت  .)21 ،29 ،83 ،84 ،88 ،1 ،9عامل سوم :پیشرفت ،مانند عدم تحمل اهداف پیشرفت
(سواالت  .)21 ،25 ،21 ،89 ،82 ،1 ،5عامل چهارم :شایستگی ،مانند عدم تحمل بیعدالتی و خشنودی
(سواالت  .)94 ،95 ،99 ،92 ،98 ،91 ،23 ،29 ،92 ،81 ،85 ،81 ،9 ،2مجموع نمرات پایین نشانه تحمل
ناکامی باالی آزمودنی و مجموع نمرات باال نشان دهنده تحمل ناکامی کم آزمودنی است .حداقل امتیاز
ممکن  94و حداکثر  814خواهد بود .نمره بین  94تا  :41میزان تحمل ناکامی افراد در حد باالیی میباشد.
نمره بین  41تا  :889میزان تحمل ناکامی افراد در حد متوسطی میباشد .نمره باالتر از  :889میزان تحمل
ناکامی افراد در حد پایینی می باشد .در پروژهش رحیمی و افشارنیا ( )8939روایی محتوایی و صوری و
مالکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش رحیمی و
افشارنیا ( )8939برای این پرسشنامه باالی  1/11برآورد شد .در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ  1/11به دست
آمد.
 .4ایماگو درماني .یک چارچوب آموزشی  82جلسهای به صورت گروهی ،هفتهای یک جلسه 31دقیقهای
است ،شامل  89تمرین براساس نظریهی هندریکس است که در کتاب دریافت عشق دلخواهتان :راهنمای
عملی زوجها (سال انتشار  ،)2189ارائه شده است.
جدول  .1پروتکل جلسات ایماگو درماني هندریکس
شرح جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

اقدامات انجام شده
برقراری ارتباط ،ایجاد انگیزه ،تصمیم به تالش مسئوالنه برای بهبود رابطه ،مروری بر ساختار جلسات،
قوانین مربوط به گروه
شرح تکنیک تمرکز بر تاریخچه شخصی ،توضیحاتی در مورد طالق عاطفی و بررسی آن در چهارچوب
خانواده
کشف ساختار ایماگو (تصویر ذهنی از خود) ،بررسی تاریخچه روابط صمیمانه و الگوهای ارتباطی ،بررسی
ذهن و تأثیر آن بر روابط بین فردی
پرداختن به سرخوردگیها و جراحات دوران کودکی ،تجربه مجدد احساسات و خاطرات کودکی و کشف
روابط
بررسی ابعاد هیجانی بدن و رابطه آن با دفاعها ،اجتنابها ،انسدادها ،اضطرابها و تروماها ،شناسایی
احساسات و عواطف خود
افزایش سطح نزدیکی و صمیمیت شما با همسرتان ،توانایی افراد برای احساس کردن خود و دیگری ،تعریف
مرزهای شخصی با صراحت
)1-Harrington Failure Tolerance Questionnaire (2005
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آمـوزش و تـمـریـن گفتگوی ایماگویی ،شناخت عمیق همسر ،بررسی انتظارات و نیاز همسر برای ایجاد
و حفظ پیوند عاطفی
ایجاد منطقه امن ،افزایش صمیمیت و التیام زخمهای عاطفی ،بررسی ابعاد صمیمیت زوجین ،ایجاد
چرخههای مثبت تعامل
ایجاد تعهد مشترک و اطمینان از با هم بودن زوج ،شناسایی تعارض و سـبکهای حل تعارض آنان ،افزایش
سطح صمیمیت و ارضاء نیازها
افـزایش احـاس امنیت و پیوستگی ،شادی و پیوند عاطفی ،افزایش رفتارهای مثبت متقابل و کاهش
رفتارهای منفی
بیان و تخلیه خشم در یک محیط امن و سازنده ،کاهش و حل رنجشهای گذشته ،التیام زخمهای عاطفی،
شناسایی خوشحال کننده همسر
یکپارچگی خویشتن و بحث و جمع بندی مطالب جلسات گذشته

 .5طرحواره درماني .یک چارچوب آموزشی  82جلسهای به صورت گروهی ،هفتهای یک جلسه31
دقیقهای ،براساس نظریهی جفری یانگ و همکاران است که در کتاب طرحواره درمانی ،راهنمای کاربردی
برای متخصصان بالینی( ،سال انتشار )8938ارائه شده است.
جدول  .2پروتکل طرحواره درماني جفری یانگ و همکاران
ساختار جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

اقدامات انجام شده
آشنایی و ایجاد رابطه حسنه ،بیان اهمیت و هدف طرحواره درمانی و صورت بندی مشکالت مراجعان در
قالب رویکرد طرحواره درمانی
بررسی شواهد عینی تأیید کننده یا رد کننده طرحواره ها بر اساس شواهد زندگی فعلی و گذشته ،بحث
و گفتگو پیرامون جنبه طرحواره موجود با طرحواره سالم
تکنیکهای شناختی مثل آزمون اعتبار طرحواره ،تعریف جدید از شواهد تأیید کننده طرحواره موجود و
ارزیابی مزایا و معایب سبکهای مقابلهای
تعریف مفهوم بزرگسال سالم در ذهن مراجعان ،شناسایی نیازهای هیجانی ارضا نشده و راهکارهای بیرون
ریختن عواطف بلوکه شده
آموزش برقراری ارتباط سالم و گفتگوی خیالی ،رابطه درمانی ،ایجاد آمادگی برای تغییر در رفتار و بحث
و بررسی و انجام تکالیف
آموزش تکنیکهای تجربی مثل تصویر سازی ذهنی ،موقعیتهای مشکل آفرین و رویارویی با مشکل
سازترین آنها
رابطه درمانی ،رابطه با افراد مهم زندگی و نقش بازی کردن و برقراری گفتگو بین جنبه سالم و جنبه
طرحواره خواست
معرفی راهبردهای تجربی برای تغییر ،تمرین رفتارهای سالم از طریق ایفا نقش و انجام تکالیف مرتبط با
الگوهای رفتاری ،انجام گفتگوهای خیالی
الگو شکنی رفتار ،بررسی مزایا و معایب رفتارهای سالم و ناسالم و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر موانع
تغییر رفتار
ادامه الگو شکنی رفتار ،آموزش و تمرین رفتارهای سالم از طریق تصویر سازی ذهنی و ایفای نقش.
بررسی تکالیف
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بررسی و آموزش تکنیکها و محرکهای برانگیزاننده طرحواره ها ،تصویر سازی ذهنی .وقایع فعلی.
خاطرات گذشته :خواستن از بیمار برای صحبت در مورد تجارب اولیه دوران کودکی از طریق تصویر
سازی ذهنی.
مطالب جلسات قبل به صورت اجمالی مرور و راهکارهای یادگرفته شده تمرین شد افزایش انگیزه برای
تغییر و ایجاد انگیزه

روش اجرا .پژوهش حاضر پس از اخذ کد اخالق پژوهش  IR.IAU.TON.REC1399.047اجرا شد؛ پیش
از شروع مداخله ،مراجعان رضایت نامه کتبی مبنی بر اینکه از اهداف پژوهش حاضر آگاه هستند را امضا
کردند .در این رضایت نامه همچنین به رعایت موازین اخالقی نظیر رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات ،جلب
رضایت و تمایل آزمودنیها برای شرکت در پژوهش ،اشاره شد :پژوهشگران می توانند از نتایج پرسشنامه ها
به صورت گروهی استفاده نمایند ،ولی حق اشاره به هویت آزمودنی را نخواهد داشت مالک های ورود شرکت
کنندگان به مطالعه عبارت بود از :حداقل  22سال و حداکثر  44سال سن ،طول مدت ازدواج حداقل یک
سال ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ،توانایی خواندن و نوشتن به زبان فارسی و مالک های خروج از مطالعه
شامل :استفاده از هر نوع خدمات روان شناختی برای هر اختالل روانی و استفاده از هر نوع داروی روان
پزشکی و روان گردان در سه ماه قبل از اولین جلسه درمان بود.در این پژوهش از پرسشنامه های به شرح
ذیل استفاده گردید .تجزیه و تحلیل این پژوهش توسط نرم افزار  SPSSنسخه  25در دو بخش توصیفی
(میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی ( تحلیل واریانس اندازه مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی ) صورت
گرفت.
یافته ها
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و ایماگو درمانی در درمان افراد درگیر طالق
عاطفی بود .تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو بخش توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی
صورت گرفت .مقایسه گروهها از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی نشان میدهد سن بیشترین افراد نمونه
طرحواره درمانی معادل  59/1درصد .گروه ایماگو درمانی معادل91درصد و افراد نمونه گروه کنترل معادل
 91درصد بین  99تا  54سال و سن داشتند .تحصیالت گروه طرحواره درمانی معادل  51/9درصد لیسانس
و گروه ایماگو درمانی معادل 51درصد لیسانس و گروه کنترل به معادل 51درصد لیسانس بود.
افراد نمونه طرحواره درمانی معادل91درصد متارکه نداشتند .ایماگو درمانی به تعداد  89نفر معادل 19/1
درصد متارکه نداشتند و گروه کنترل معادل  19/1درصد متارکه نداشتند .نتایج نشان میدهد که بین گروه
ها از نظر ویزگیهای جمعیت شناختی سن ،مدت ازدواج ،سابقه متارکه ،نوع ازدواج از نظر نحوه انتخاب
همسر و سطح تحصیالت تفاوت معنی داری وجود ندارد و گروه ها از نظر مشخصات جمعیت شناختی همگن
هستند.
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جدول  .3مشخصه های آماری مولفه های متغیر وابسته در دو گروه آزمایش و گروه کنترل
پیش آزمون

متغییر
عضویت
گروهی

متغیر
وابسته

طرحواره
درمانی

ناکامی
دشواری در
تنظیم
هیجان

ایماگو
درمانی

ناکامی
دشواری در
تنظیم
هیجان

گروه
کنترل

ناکامی
دشواری در
تنظیم
هیجان

پیگیری

پس آزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگن

انحراف
استاندارد

822299

892984

812251

12911

812291

12113

59.895

419.81

39.19

412.89

91.15

111.89

822291

812834

818219

882191

812259

812491

11.894

191.89

99.13

431.81

11.13

958.81

821211

32114

883259

32551

883229

32993

89.894

115.89

29.895

588.89

941.89

29.895

نتایج نشان می دهدکه بین میانگین گروه کنترل و میانگین گروه آزمایش در متغیر های وابسته در مراحل
پس آزمون و پیگیری تفاوت وجود دارد این تفاوتها در هردو متغیر به سود گروههایآزمایشی است.
جدول  .4میانگین تعدیل یافته انحراف استاندارد مولفه های متغیر وابسته و مشخصه های آماری متغیر
های وابسته در مرحله پس آزمون و پیگیری در در دو گروه آزمایش و گروه کنترل
گروه آزمایش
مولفه ها

ناکامي پس آزمون
دشواری تنظیم هیجان
پس آزمون
ناکامي
(مرحله پیگیری)

طرحواره درماني

ایماگو درماني

گروه کنترل

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

818291

854.2

81.812

823.2

11.883

894.2

14.12

181.5

13.13

319.9

11.895

333.9

1991.21

83959.89

8999.21

99299.81

1999.

21311.8

دشواری در تنظیم
هیجان
(مرحله پیگیری)

1991.53

59312.21

2111.54

88128.29

1991.

38451.
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در جدول فوق میانگین های تعدیل یافته متغیر وابسته ارائه شده است .اثر متغیرهای تصادفی کمکی به
صورت آماری حذف شده است .این میانگینها به ما میگویند که میانگین گروههای آزمایش در مقایسه با
گروه کنترل در سطح بهتری قرار دارند.
بین میانگین دشواری در تنظیم هیجان در طرحواره درمانی بامیانگین گروه کنترل در سطح p<0/01تفاوت
معنادار وجود دارد .این تفاوت به سود گروه طرحواره درمانی است که موجب کاهش دشواری در تنظیم
هیجان در افراد درگیر طالق عاطفی شده است .بین میانگین دشواری در تنظیم هیجان با روش ایماگو
درمانی با میانگین گروه کنترل در سطح  p<0/01تفاوت معنادار وجود دارد .این تفاوت به سود گروه ایماگو
درمانی است ک ه موجب کاهش دشواری در تنظیم هیجان در افراد درگیر طالق عاطفی شده است .بین
میانگین متغیرهای دشواری تنظیم هیجان روش طرحواره درمانی با میانگین گروه ایماگو درمانی تفاوت
معنادار وجود ندارد .لذا تاثیر هر دو گروه درمانی درکاهش دشواری در تنظیم هیجان در افراد درگیر طالق
عاطفی به یک اندازه است.
بین میانگین ناکامی با روش طرحواره درمانی با میانگین ناکامی با گروه کنترل در سطح  p<0/01تفاوت
معنادار وجود دارد .این تفاوت به سود گروه طرحواره درمانی است که موجب کاهش ناکامی در افراد درگیر
طالق عاطفی شده است .بین میانگین ناکامی با روش ایماگو درمانی با میانگین ناکامی با گروه کنترل در
سطح  p<0/01تفاوت معنادار وجود دارد.این تفاوت به سود گروه ایماگو درمانی است که موجب کاهش
ناکامی در افراد درگیر طالق عاطفی شده است .بین میانگین متغیرهای ناکامی با روش طرحواره درمانی با
میانگین ناکامی گروه ایماگو درمانی تفاوت معنادار وجود ندارد  .لذا تاثیر هر دو گروه درمانی درکاهش ناکامی
در افراد درگیر طالق عاطفی به یک اندازه است.
جدول .5نتایج تحلیل متغیرهای وابسته در مرحله پس آزمون و پیگیری
مرحله

متغییر وابسته

پس
آزمون

ناکامی
خطا
دشواری درتنظیم
هیجان
خطا

پیگیری

ناکامی
خطا
دشواری در تنظیم
هیجان
خطا

مجموع
مجذورات
SS

درجه
آزادی
DF

میانگین
مجذورات MS

829.9824
114.2588

2
99

499.8492
331.99

393.29111

2

593.88415

881.1541

99

351.295

F

سطح
معناداری P

Eta

292929

.111

.495

399.51

111.

198.

188.9141
911.9994

2
52

949.8114
114.841

181.88

111.

991.

888.28358

2

449.81311

111.23

111.

411.

191.84528

52

811.991
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نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای وابسته در مرحله پس آزمون و پیگیری در جدول  4نشان داده شده است.
مقدار  Etaنشان میدهد که در مرحله پس آزمون تقریباً 49درصد از واریانس متغیر ناکامی و حدود19
درصد از واریانس متغییر دشواری در تنظیم هیجان برای متغیر گروه به حساب آمده است .همچنین مقدار
 Etaدر مرحله پیگیری تقریباً 99درصد از واریانس متغیر ناکامی و حدود  43درصد از واریانس متغییر
دشواری در تنظیم هیجان برای متغیر گروه به حساب آمده است.
چون مشخصه Fاز لحاظ آماری معنادار شده است الزم است از آزمون تعقیبی استفاده شود برای این مقصود
از آزمون توکی برای مقایسه دو به دو میانگین ها استفاده شد که نتایج آن در جدول نمایش داده شده است.
جدول  .6مقایسه دو به دو میانگین های متغیرهای وابسته در بین سه گروه در مرحله پیگیری
متغیر وابسته
ناکامی

طرحواره درمانی
ایماگو درمانی

دشواری در تنظیم
هیجان

طرحواره درمانی
ایماگو درمانی

طرحواره درماني

ایماگو درماني

کنترل

_
_

1991-.

**8329999
**8325111

_
529991

**5321111
**5321111

جدول  -9مقایسه دو به دو میانگینهای متغیرهای وابسته در بین سه گروه در مرحله پیگیری را نشان
میدهد.
نتایج نشان داد بین میانگین متغیر های وابسته در مرحله پیگیری در روشهای طرحواره درمانی و ایماگو
درمانی با میانگین های وابسته در گروه کنترل در سطح  p<0/01تفاوت معنادار وجود دارد .این تفاوت به
سود گروههای طرحواره درمانی و ایماگو درمانی است که موجب کاهش متغیرها در افراد درگیر طالق عاطفی
شده است و بین دو روش درمانی در کاهش متغیرها تفاوت معنا دار وجود ندارد .این نتیجه حاکی از آنست
که نتایج حاصل در مرحله پیگیری پایدار است.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی طرحوارهدرمانی و ایماگودرمانی بر دشواری تنظیم هیجان و ناکامی
در افراد درگیر طالق عاطفی بود .نتایج نشان داد بین میانگین متغیر های وابسته در روشهای طرحواره
درمانی و ایماگو درمانی با میانگین های وابسته در گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد .این تفاوت به سود
گروههای طرحواره درمانی و ایماگو درمانی است که موجب کاهش متغیرها در افراد درگیر طالق عاطفی
شده است .بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد؛ اما بین دو روش درمانی در کاهش متغیرها تفاوت
معنا دار وجود ندارد .فرض صفر تایید و فرض تحقیق رد شد .نتایج در مرحله پیگیری پایدار بود .اثر بخشی
طرحواره درمانی ،به دلیل تغییر ساختاری در شخصیت بیمار است و نه تنها به دلیل بهبود عالئم به عنوان
یک نتیجه از تغییرات ساختاری ،بلکه تنظیم نامنظم هیجانی اولیه ناشی از تجربیات منفی کودکی ،جای
خود را به تنظیم هیجانی (بزرگساالن) میدهد .این یافته را میتوان اینگونه تببین کرد که تنظیم هیجان،
تحمل فشار ،ناکامی و ناراحتی ،رضایت از زندگی فردی ،و دیدگاه مثبت نسبت به زندگی ،انعطاف پذیری
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روانی و احساس آرامش و امنیت که موجب پایداری ازدواج می شوند را افزایش میدهد .پژوهش های همسو
با این یافته( :نیکامال  ،صالحی و برماس( .)2181 ،قاسم آبادی و همکاران( .)2183 ،ثناگویه و همکاران،
( .)2183عسگری و گودرزی ( .)2183 ،باسیل ،تونری ،فرانسیسکو و ماچینی( .)2181 ،بردی ،ازونی-داواجی،
( .)2181تیلور ،بی و هادوک( .)2181 ،همتی و همکاران( .)8931،نورنی ،مارزوکی وان جافر ،آدیشا و مهد
نواه)2189 ،
طرحواره درمانی موجب کاهش اثر دشواری تنظیم هیجان در افراد درگیر طالق عاطفی شده است .بنابراین
فرض پژوهش تایید میشود .علوی لواسانی و احمدی طهورسلطانی ( ،)8939خانواده هایی که در آن طالق
هیجانی وجود دارد تنظیم هیجانی اعضای خانواده با دشواری بیشتری همراه است .اصغری ،عیسی پور هفت
خوانی و قاسمی جوبنه ( ،)8931یکی از عوامل مهم در کاهش فرســودگی زناشــویی و به تبع آن کاهش
طالق عاطفی آموزش تنظیم هیجان به زوجها دانسته اند .عالوه بر این ،باردن و کامپوال ( )2189و برکینگ،
مارگراف ،ایبرت ،ووپرمن ،هافمن و یونگانس ( ،)2182آموزش مبتنی بر زوج درمانی بر تنظیم شناختی
هیجان زنان متاهل اثربخش بوده است .طرحواره درمانی موجب کاهش اثر ناکامی در افراد درگیر طالق
عاطفی شده است .بنابراین فرض پژوهش تایید میشود .هر چه میزان ناکامی افراد از زندگی مشترک بیشتر
باشد میزان وقوع طالق عاطفی بیشتر خواهد شد .بر اساس مبانی نظری وجود تعارض در روابط نزدیک،
تهدیدی برای کیفیت روابط محسوب میشود .از سویی تعارض ،بخش جدایی ناپذیر روابط بشری است و از
آن گریزی نیست .با این حال ،از آنجا که بشر موجودی هوشمند است میتواند با خلق شیوه های سازنده
برای حل تعارضات و مسائل بین فردی ،تجربه روابط لذت بخش و صمیمانه را برای خود ممکن سازد .رابطه
صمیمیت زناشویی و توانایی زوجین در حل تعارضات ،رابطه ای دو سویه است .به این معنا که هرچه زوجین
صمیمی تر باشند در حل تعارضات تواناترند و نیز هر چه زوجین در حل تعارضات کارآمدتر عمل نمایند
رابطه صمیمانه تری را تجربه میکنند .این احساس امنیت ،دیدگاه فهمی و تعامل سازنده ،بستری از
صمیمیت برای رابطه ایجاد میکند .همسو با این یافته :علینژاد ،عزیزی و دمهری ( ،)8933طرحواره درمانی
به طور معناداری باعث کاهش نمرات عدم تحمل ناکامی دانش آموزان در مرحله پس آزمون شد .شاکرمی2
میرزمانی 2سید محمود و یکتا ( ،)8931طرحواره درمانی بر ناکامی زنان مبتال به بیماری های جسمانی اثر
دارد( .زاهدی ،2183 ،فینی و کارانتزاس2181 ،؛ صادقی فرد 2184 ،و اعتمادی جابری ،جزایری و احمدی،
.)8939
افرادی که درگیر طرح واره های ناسازگار هستند نمیتوانند دلبستگی های ایمن و رضایت بخشی با دیگران
برقرار کنند .و سبک های مقابله ای ناسالمی را پیش میگیرند .به عنوان مثال :انتخاب همسر و دوستان از
میان کسانی که در دسترس نیستند و رفتارشان قابل پیش بینی نیست .انتخاب همسر و دوستی که متعهد
نیست و نمیتواند رابطه پایداری برقرار کند .دوری از روابط صمیمانه همراه با ترس از رها شدن .حفظ رابطه
با همسر و افراد مهم زندگی با رفتارهایی نظیر وابستگی زیاد ،سلطهگری یا کنترل کردن ،رفتارهای سماجتی
و حاکی از وابستگی شدید و دلگیر کردن همسر تا حدی که از او دور شود .در نتیجه تالش زوج برای حل
مشکالتشان بی ثمر مانده و موجب تشدید اختالفات زناشویی و کاهش روابط صمیمانه و عاطفی ،دلسردی
و در نتیجه طالق عاطفی میشود .طرحواره درمانی با استفاده از الگوشکنی رفتاری باعث میشود بیمار از
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طرحواره فاصله بگیرد و تالش کند به جای الگوهای رفتاری طرح واره خاست ،سبک های مقابله ای سالم
تری را جانشین سازد .این مرحله طوالنی ترین و در برخی موارد حساس ترین بخش طرح وارهدرمانی است.
بدون انجام این مرحله ،احتمال عود اختالل باالست .بدون تغییر الگوهای رفتاری ،حتی اگر بیمارنسبت به
طرح واره ها ی ناسازگار اولیه خود بینش پیدا کند و تکنیک های شناختی و تجربی را نیز انجام دهد ،اختالل
دوباره خودش را نشان خواهد داد .بدون انجام مرحله رفتاری طرح واره درمانی ،پیشرفت درمان به کندی
صورت می گیرد و ممکن است بیماران نتواند از زیرسلطه طرح واره هایشان خارج شوند .به همین دلیل
ضروری است که به منظور دستیابی بیماران به نفع کامل درمانی و تداوم آن الگوهای رفتاری شان تغییر
کند .تکنیک های شناختی و تجربی ،جنبه سالم شخصیت بیمار را تقویت میکنند ،به ویژه این که جنبه ی
سالم را برای جنگ با طرح واره های بیمار توانمند میسازند .به هنگام اجرای مرحله رفتاری درمان ،تکنیک
های شناختی و تجربی (ارایه منطق استفاده از چنین تکنیکها در درمان ،انجام گفتگوهای خیالی ،باز والدینی
در حین کار با تصاویر ذهنی ،تصویر سازی ذهنی وقایع آسیب زا ،نوشتن نامه به عنوان تکلیف خانگی و
تصویر سازی ذهنی به منظور الگوشکنی) به بیمار کمک میکنند تا برموانع تغییر رفتار غلبه کند.
ایماگو از طریق مرور خاطرات دوران کودکی و کشف ساختار ایماگو (تصویر ذهنی از خود) به بررسی تاریخچه
روابط صمیمانه و الگوهای ارتباطی میپردازد .و با کشف نـاکامی هـای اصلی دوران کودکی و نحوه واکنش
به آنها ،زوج را هشیار کرده و با آمـوزش و تـمـریـن گفتگوی ایماگویی ،شناخت عمیق و بررسی انتظارات و
نیاز همسر برای ایجاد و حفظ پیوند عاطفی تالش میکند .با توجه به بررسی برنامه های پنهان ذهن و تأثیر
آن بر روابط فعلی ،و ایجاد منطقه امن برای تخلیه هیجانات منفی و افزایش صمیمیت و التیام زخم های
عاطفی ،به بررسی ابعاد صمیمیت زوجین و ایجاد چرخه های مثبت تعامل برای افزایش رفتارهای مثبت
متقابل و کاهش رفتارهای منفی و ایجاد تعهد مشترک و اطمینان از با هم بودن ،به شناسایی تعارضهای آنها
و سـبکهای حل تعارض آنان در حال حاضر و افزایش سطح صمیمیت و ارضاء نیازهابه خصوص نیاز جنسی
و افـزایـش احســــاس امنیــت و پیوســـتگی ،دست یابد .افزایش احســـاس شادی موجب کاهش و حل
رنجشهای گذشته والتیام زخمهای عاطفی می شود .زوجین برای دستیابی به بهبود و التیام ،نیاز به ساختاری
دارند که آنان را قادر سازد برای برآورده کردن نیازهای برآورده نشده یکدیگر تالش کنند و از این رهگذر
خود نیز به رشد و کمال برسند .این رشد بدین معناست که زوجین خود را بسط داده ( شامل تغییر رفتار )
و قسمت های انکار شده و سرکوب شده شخصت خود را بازیابی کنند .این فرایند زوجین را قادر می سازد
انسان های رشد یافته و سرزنده ای شوند .و حالت اصیل آرامش ،شادی و احساس پیوند و یکپارچگی خود
را مجدد به دست آورند .تکنیک و راهبرد نظریه ایماگو برای فراهم کردن زمینه این رشد ،گفتگو یا دیالوگ
ایماگو می باشد این دیالوگ اصلی ترین مهارت ارتباطی استفاده شده برای حرکت دادن زوجین به سمت
برقراری ارتباط مجدد از طریق ساختاری ایمن است  .فرآیند گفتگومحور این فرصت را برای زوجین فراهم
میآورد که به تمایز و استقالل یکدیگر بیشتر و عمیق تر پی ببرند و همزمان علیرغم وجود این تمایز بتوانند
با یکدیگر همدلی کنند .پژوهش نا همسو با این یافته ،گهلرت و همکاران ( ،)2181نتایج ایماگو درمانی اگرچه
از نظر آماری قابل توجه است ،اما بهبودهای تجربه شده توسط گروه درمانی از نظر بالینی قابل توجه نبوده
است .در حالی که تقریب ًا یک سوم شرکت کنندگان در طول درمان بهبود یافتند ،در سطح دوم ،فقط یک
زوج بهبود یافتند .پژوهش های همسو با این یافته :شیدان فر ،نوابینژاد و ولیهلل ( ،)8939نشان داد که
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رویکرد ایماگو بر سازگاری فردی زوجین تاثیر داشت .متین و حیاتی ( ،)8939ایماگوتراپی باعث افزایش
مهارت حل مشکل خانواده ،کاهش استفاده از سبکهای دفاعی رشد نایافته و روان آزرده و افزایش استفاده
از سبک های دفاعی رشد یافته شده است( .شجاعیان( .)8939 ،رفاهی و اردالنی .)8935 ،معاذی نژاد ،عارفی
و امیری ( ،)8933نشان داد تکنیکهای ایماگوتراپی در بهبود صمیمیت جنسی زوجها مؤثر بود( .نجاراصل2
عسگری 2نادری و اسمعیل خانی( .)2128 ،نیک آمال ،صالحی و برماس .)8939 2فتوح آبادی ( ،)8934درمان
تلفیقی طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر رشد فردی و ثبات ازدواج تاثیر معناداری دارد.
رویکرد ایماگو در کاهش اثر متغیر دشواری تنظیم هیجان در طالق عاطفی اثر بخش بوده و فرض صفر رد
می شود .هر چه میزان دشواری تنظیم هیجان افزایش یابد میزان وقوع طالق عاطفی افزایش مییابد .بنابراین
می توان نتیجه گرفت رویکرد ایماگو با توجه به آسیب های هیجانی و عواطف سرکوب شده دورانی کودکی
و بازسازی و تخلیه آسیب های آن دوران  ،هیجانات را به آگاهی میآورد .پژوهش های همسو با این یافته؛
(والیکو .)2181 ،ابراهیمی و حیدری( ،)8933بین بلوغ عاطفی و گرایش به طالق عاطفی رابطه مثبت معنادار
و بین باورهای نگرانی مثبت با گرایش به طالق عاطفی رابطه مثبت معنادار وجود دارد .سیدآبادی ،نورانی
پور و شفیع آبادی ( ،)8933زوجهایی که تحت مداخلههای زوجدرمانی ایماگوتراپی قرار گرفتند تعارض
زناشویی کمتری از زوجهای گروه کنترل نشان دادند .رویکرد ایماگو در کاهش میزان متغیر ناکامی در طالق
عاطفی اثر بخش بود .بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید میشود .زوج درمانی ایماگو می تواند با
آموزش مهارتهای ارتباطی و گفتگوی ایماگویی برای برقراری رابطه سالم تر و امن تر یاری کند .یادگیری
چگونگی ایجاد ارتباطات عمیق تر و سالم تر برای تداوم زندگی مشترک مهم است .پژوهش حاضر نیز مانند
سایر تحقیقات حوزه علوم رفتاری با محدودیت هایی مواجه بوده است .شیوه نمونه گیری هدفمند به جای
نمونه گیری تصادفی و همچنین وجود متغیرهای مزاحم مانند نگرش افراد ،انگیزه شرکت در مداخله  ،میزان
صداقت در پاسخگویی به پرسشنامه ها ،جو عاطفی خانواده ،زمان پاسخگویی ،میزان درک و ...نیز ممکن است
نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشند .استفاده از ابزارخود گزارش دهی به دلیل دفاع های ناخودآگاه ،تعصب
در پاسخ دهی و شیوه های معرفی شخصی ،که می توان آن را به عنوان متغیر مداخله گر درونی در نظر
گرفت .با توجه به محدودیت حجم نمونه پژوهش ،توصیه می شود به منظور بررسی اثرات درمانی دو رویکرد
با دقت بیشتر ،مطالعات گسترده تر و با حجم نمونه بزرگ تر اجرا شود .با توجه به اثر بخش بودن رویکرد
ایماگو و طرحواره درمانی به سازمان های متولی ،برگزاری کارگاه های مختلف قبل از ازدواج به منظور آموزش
الگوهای صحیح ارتباطی و آگاهی از آسیب های دوران کودکی و تاثیر آن در مشکالت زناشویی ،و برگزاری
دوره های درمانی با حضور همسرانی که از وجود مشکل طالق عاطفی رنج می برند و یا متقاضی طالق هستند
پیشنهاد می شود .طالق موضوعی متصل به ازدواج است .نرخ باالی زنان و مردان مطلقه ،فرزندان طالق ،از
هم پاشیدن بنیان خانواده در آینده می تواند حیات جامعه را با مخاطره روبرو ساخته و از این رو می طلبد تا
دولت ،مجلس و سایر نهاد های درگیر در موضوع با رویکردی نو و حساب شده به موضوع ورود پیدا کنند.
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تشکر و قدرداني
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری نویسنده اول است .بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد
اسالمی تنکابن جهت ارائه مجوز انجام پژوهش ،و همچنین کلیه شرکت کننده گان در این پژوهش تقدیر و
تشکر میشود.
موازین اخالقي
مالحظات اخالقی در این پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکت کنندهگان و اطمینان از محرمانه بودن
اطالعات رعایت شده است.
مشارکت نویسندگان
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تنکابن به تصویب رسیده است .در تدوین این مقاله همه نویسندگان نقش یکسانی دارند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله هامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
اصغری ،فرهاد ،.عیسی پور هفت خوانی ،خدیجه ،.قاسمی جوبنه ،رضا .)8931( .اثربخشی ازآموزش تنظیم
هیجان بر فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زنانی که خواهان طالق هستند .مجله مددکاری اجتماعی1 .
(85-28: )8
اصغری ،فرهاد ،.عیسی پور هفت خوانی ،خدیجه ،.و قاسمی جوبنه ،رضا .)8931( .اثربخشی آموزش تنظیم
هیجان بر
سرمد ،زهره ،حجازی ،الهه و عباس بازرگان ( .)8931روش تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارات آگاه
سیدآبادی ،صدیقه ،.نورانی پور ،رحمت اهلل ،.شفیع آبادی ،عبداهلل .)8933( .مقایسه اثر بخشی دو رویکرد زوج
درمانی
شجاعیان ،منصور .)8939( .اثر بخشی زوجدرمانیهای مشارکتی و تصویرسازی ارتباطی(ایماگوتراپی) بر
الگوهای ارتباطی و صمیمیت زوجهای آشفته مراجعه کننده به مراکز شهر بهبهان .پایاننامه ،دانشگاه شهید
چمران اهواز  -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .دکترای تخصصی
شیدانفر ،نازنین ،.نوابینژاد ،شکوه ،.فرزاد ،ولیهلل .)8939( .مقایسه اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار و
ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین .روانشناسی خانواده11-14: )2( 5 .
علوی لواسانی ،اکرم السادات ،.احمدی طهور سلطانی ،محسن .)8939( .همبستگی بدرفتاری در کودکی با طالق
عاطفی واسطهای سبکهای دلبستگی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و دشواری درتنظیم هیجان .فصلنامه
مدیریت ارتقای سالمت41-53: )5( 9 .
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علیزاده اصلی ،افسانه ،.جعفر نژاد لنگرودی ،زینب .)8931( .اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر برنامه
غنیسازی ارتباطی پذیرش و ذهنآگاهی در صمیمیت ،سازگاری و تابآوری در زنان با تعارضات زناشویی
شهرستان کرج .نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز249-251: )9( 1 .
عیسی زادگان ،علی ،.دوستعلیزاده ،سحر .)2121( .مقایسهی انعطافپذیری شناختی ،همجوشی و گسلش
شناختی در زنان و مردان متقاضی طالق .فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی.29-84 :)5( 4 .
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های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره)211-812 :)19(83 .
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تحقیقات روانشناسی اجتماعی19-812 ،)93( 81 .
معاذی نژاد ،مهوش ،.عارفی ،مختار ،.امیری ،حسن .)8933( .مقایسه اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی
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رضایت زناشویی زوجین .مطالعات روانشناختی815-841 :)5(89 .
هندریکس ،هارویل ،.هانت ،هلن .)2111( .دریافت عشق دلخواهتان :راهنمای عملی زوجها .ترجمه رحمانی
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مرتضی .)8934( .تهران :نسل آفتاب
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***
پرسشنامه طالق عاطفي گاتمن
سواالت

بله

.8در این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردم احساس تنهایی می کنم
.2ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدیک نیستیم
.9در این ازدواج احساس بیهودگی می کنم
.5انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است
.4حتی وقتی با هم هستیم احساس بی قراری و اندوه می کنم
.9بیشتر وقتها نمیدانم خود را چگونه سرگرم کنم
.1گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم
.1در حسرت کسی هستم که در کنار او احساس نزدیکی کنم
.3حس تنهایی بسیار آزارم میدهد
.81انگار ازدواجم چیزی کم دارد
.88کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ میزدند
.82اغلب دلم میخواهد کسی را داشتم که در کنارش باشم
.89احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم
.85احساس نمیکنم به کسی تعلق دارم
.84اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم
.89در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم
.81کسی را ندارم که به او پناه ببرم•
.81اغلب در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام
.83هیچ کس مرا نمیشناسد
.21هیچ کس مرا درک نمیکند
.28اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم
.22اغلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس میکنم
 •29احساس میکنم در این ازدواج کامال کنار گذاشته شده ام
.25احساس جدا بودن میکنم(با همسرم)

***
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پرسشنامه استاندارد تحمل ناکامي هارینگتون
سواالت
-8همیشه به دنبال آسان ترین راه برای حل مسایل هستم ،تحمل شرایط
دشوار را ندارم.
 -2برای چیزهایی که در حال حاضر خواهان آن هستم ،نمی توانم صبر
کنم.
-9باید هر چه سریعتر از شر احساسات ناراحت کننده خالص شوم و گرنه
نمی توانم آن را تحمل کنم.
-5موانعی را که در تحقق استعدادهایم وجود دارند ،نمیتوانم تحمل کنم.
-4انجام دادن تکالیفی که بیش از حد سخت به نظر میرسند را نمیتوانم
تحمل کنم.
-9برای من قابل تحمل نیست که دیگران برخالف خواسته هایم عمل کنند.
-1نمی توانم این احساس که دارم دیوانه میشوم را تحمل کنم.
-1در رسیدن به هدف هایم ،ناکامی را تحمل میکنم.
-3زمانی که سرحال نیستم انجام دادن تکالیف برایم سخت است.
-81برایم قابل تحمل نیست که دیگران در برابر راهی که برگزیده¬ام سدی
ایجاد کنند.
-88برخی افکار را تحمل نمی کنم.
-82حتی اگر بدانم پایین آوردن سطح معیارهایم برایم سودمند است،
تحمل کاستن از آن را ندارم.
-89نمیتوانم به زور خودم را برای انجام دادن کاری مجبور کنم.
-85قطعی و مسلم بودن را نمی توانم تحمل کنم.
-84تحمل شرایطی که در آن احساس ناراحتی می کنم را ندارم.
-89اجبار برای انجام دادن شغلی که از آن رضایت ندارم ،برایم قابل تحمل
نیست.
 -81دردسر اینکه کاری را باید همین االن انجام دهم برایم قابل تحمل
نیست.
-81نمی توانم تسلیم خواسته های دیگران شوم.
-83تحمل احساسات آشفته را ندارم.
-21ناکامی در انجام دادن کار مورد عالقه ام را نمی توانم تحمل کنم.
-28نمی توانم کارهایی که خیلی دردسر دارد را تحمل کنم.
-22با وجود سرزنش دیگران نمی توانم رفتارم را تغییر دهم.
-29وقتی خواهان تغییر چیزهایی هستم که امکان آن وجود ندارد ،نمی
توانم خوشحال باشم تا به زندگی ام برسم.
-25نمی توانم تحمل کنم که در کارها نفر اول نباشم.
-24اصرار برای انجام تکالیف ناخوشایند برایم قابل تحمل نیست.
-29نمی توانم انتقاد را بپذیرم ،مخصوصاً اگر بدانم که حق با من است.
-21از دست دادن کنترل احساساتم برایم قابل تحمل نیست.
-21هیچ لغزشی در انضباط شخصی را نمی توانم تحمل کنم.
-23اینکه نادیده گرفته شوم برایم قابل تحمل نیست.
-91تحمل اینکه به طور غیرمنصفانه با من رفتار شود را ندارم .
-98برایم سخت دشوار است که کسی مرا بدون هیچگونه توضیحی ترک
کند.
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 -92به خاطر هدف های دوردست نمی توانم لذت های فوری را از دست
بدهم.
-99نمی توانم تحمل کنم که با من بی احترامی کنند.
-95نمی توانم اکنون از چیزهایی که در گذشته نداشته ام محروم شوم.
-94نمی توانم رفتار بد یا احمقانه دیگران را تحمل کنم .
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***
مقیاس دشواری های تنظیم هیجاني
عبارات
 8احساساتم برای من شفاف هستند.
 2من به اینکه چه احساسی دارم ،توجه می کنم.
 9من هیجاناتم را به صورت شدید و خارج از کنترل ،تجربه می کنم.
 5من نمی دانم چگونه احساسی دارم.
 4برایم مشکل است که از احساساتم سر در بیاورم.
 9من به احساساتم توجه می کنم.
 1من دقیقاً میدانم که چگونه احساس می کنم.
 1احساساتم برایم مهم است
 3من در مورد آنچه احساس می کنم ،گیج هستم.
 81وقتی آشفته می شوم ،هیجاناتم را درک می کنم.
 88وقتی آشفته می شوم ،به خاطر داشتن چنین احساسی از خودم خشمگین می
شوم.
 82وقتی آشفته می شوم ،از چنین احساسی خجالت می کشم.
 89وقتی آشفته می شوم ،برای انجام کارهایم با مشکل مواجه می شوم.
 85وقتی آشفته می شوم ،کنترلم را از دست می دهم.
 84وقتی آشفته می شوم ،مدت زیادی در همان حالت باقی می مانم.
 89وقتی آشفته می شوم ،معتقدم که سرانجام بسیار افسرده خواهم شد.
 81وقتی آشفته می شوم ،معقتدم که احساساتم قابل اطمینان و مهم هستند.
 81وقتی آشفته می شوم ،تمرکز برچیزهای دیگر برایم مشکل است.
 83وقتی آشفته می شوم ،احساس می کنم که خارج از کنترل هستم.
 21وقتی آشفته می شوم ،هنوز هم می توانم کارها را انجام دهم.
 28وقتی آشفته می شوم ،به خاطر داشتن چنین احساسی از خودم شرمگین هستم.
 22وقتی آشفته می شوم ،میدانم که نهایتاً می توانم راهی برای داشتن احساس بهتر
پیداکنم
 – 29وقتی آشفته می شوم ،احساس می کنم که ضعیف هستم.
 25وقتی آشفته می شوم ،احساس می کنم می توانم رفتارهایم را کنترل کنم.
 24وقتی آشفته می شوم ،به خاطر داشتن چنین احساسی ،احساس گناه می کنم.
 29وقتی آشفته می شوم ،تمرکز کردن برایم دشوار است.
 21وقتی آشفته می شوم ،کنترل رفتارهایم برایم دشوار است.
 21وقتی آشفته می شوم ،گمان می کنم که نمی توانم کاری انجام دهم تا احساس
بهتری داشته باشیم.
 23وقتی آشفته می شوم ،به خاطر داشتن چنین احساسی از خودم آرزده خاطر میشوم.
 91وقتی آشفته می شوم ،احساس خیلی بدی در مورد خودم پیدا می کنم.
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وقتی آشفته می شوم ،معتقدم که غرق شدن در ناراحتی تنها کاری است که می توانم
انجام دهم.
 92وقتی آشفته می شوم ،کنترلم را روی رفتارهایم از دست می دهم.
 99وقتی آشفته می شوم ،فکر کردن درباره هر چیزی برای دشوار است.
 95وقتی آشتفه می شوم ،نیاز دارم تا دریابم که واقعاً چه احساسی دارم.
 94وقتی آشفته می شوم ،خیلی طول می کشد تا احساس بهتری داشته باشم.
 99وقتی آشفته می شوم ،تحت فشار هیجاناتم قرار می گیرم.
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Abstract
Aim: The present research aims to compare the effectiveness of schema therapy and
imago therapy on the difficulty of emotion regulation and failure in people involved
in emotional divorce. Methods: The current research was conducted as a semiexperimental type with a control and follow-up group. The statistical population of
this research was the couples who referred to Tehran Judicial Complex in 2018. 45
people were selected by purposive sampling according to the Gutman Emotional
Divorce Questionnaire, and were divided into three groups of 15 people, completely
randomly. The first experimental group underwent schema therapy intervention by
Jeffrey Young et al. (2012) and the second experimental group underwent Hendricks
(2013) imagotherapy intervention for twelve weekly sessions. The tools of this
research were Gutman's Emotional Divorce Scale (1997), Harrington's Frustration
Tolerance Questionnaire (2005) and Gratz and Romer's (2004) Emotion Regulation
Difficulty Scale. Multivariate analysis of variance and Bonferroni's post hoc test were
used to analyze the obtained data. Results: The results showed that the intervention of
schema therapy and imago therapy was effective on the difficulty of emotion
regulation (F=23.32, P=0.001) and failure (F=48.96, P=0.001) and this effect in the
stage The follow-up was stable; Also, the results showed that there is no significant
difference between the effectiveness of the two approaches of imago therapy and
schema therapy. Conclusion: The findings showed that the use of treatments in this
research can be used in planning preventive interventions to promote and improve
mental health and emotional relationships in people involved in emotional divorce .

Keywords: Schema therapy, Imago therapy, frustration, Difficulty adjusting
excitement, Emotional divorce
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