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 مقدمه

 و سالمت مرهون جامعه یک بهروزی و سالمت است و اجتماعی نهاد فردترین منحصربه و نخستین خانواده

 منفی تأثیرات تواندمی ناموفق زناشویی زندگی (.2182 گلدنبرگ، و گلدنبرگ) باشدمی آن اعضای رضایت

 8عاطفی طالق درگیر که زوجی(. 2183 طاقانی،) بگذارد آنها فرزندان و همسران روحی و جسمی سالمت بر

 یزن خانواده افراد دیگر سالمت به حتی شوند،می توجهبی خود اجتماعی و فردی سالمت به تنها نه اند، شده

 هیچ بی و سردی به خانواده افراد دیگر مقابل در را خود های مسئولیت و وظایف و دهندمی کمتری اهمیت

 کم یکدیگر به افراد اعتماد میزان شودمی باعث عاطفی طالق (.2183 ، براون) دهندمی انجام رغبتی و میل

 ندگی،ز در جدی گاهتکیه نداشتن دلیل به اعضای خانواده شوند. تفاهمسوء دچار یکدیگر به نسبت و شده

 شناسایی برای شوند.می دچار روحی و روانی های بیماری انواع به و کنندمی سرخوردگی و یأس احساس

 دتأکی و شناختیروان دیدگاه از استفاده کرد. وانتمی دیدگاه چند از هاخانواده درون در عاطفی طالق عوامل

دو  ترکیبی دیدگاه از اجتماعی، و عوامل بر تأکید و شناختی جامعه دیدگاه شخصیتی، از و روانی عوامل بر

این عوامل هم مفاهیم  رند.ؤث( در افزایش صمیمیت زوج ها مروانشناختی و شناختی جامعهدسته از عوامل )

 گیرند. دگی را در بر میادرون خانوادگی و هم مفاهیم برون خانو

فی، عاط ارتباط جزئی ترک و محبت و عشق رفتن بین از گذارد،می سر پشت را مرحله چندین عاطفی طالق

 واجازد نه و است مطلقه نه زن ترتیب، این به. است خانه از خارج در زندگی کامل رابطه زناشویی و ترک تا

 دادن دست از و سازی ثبات است. اول بی زیر موارد شامل مراحل این(. 2189 ال هاکبانی،) است کرده

سوم (. 2111 خلیفی، آل و رشیدی ال) عشق است دادن دست از و دوم سردی(. 2181، ال هادی) اعتماد

 و کنندنمی فداکاری شوهر یا زن .کند می کمک خانواده قوانین تخریب به خودخواهی است. خودخواهی

ی، مورس) نیستند روابط در خود وظایف انجام به متعهد گیرند، ونمی نظر در را مقابل طرف زندگی منافع

 سقف یک زیر در اگرچه .(2181 توکلی،)است  زناشویی روابط در مرحله آخرین عاطفی طالق .(8334

 اما ند،رسمی نظر به واقعی زوج یک آنها اطرافیان دید از نیست. آنها بین ایرابطه هیچ ولی کنند،می زندگی

 طالق با ارتباط در(. 2181 همایونی، و هاشمی)اند رفته و از یکدیگر جدا شده بین از قبالً آنها واقعی ارتباط

 محور بر اقدامات بیشتر معمول طور به و است نگرفته صورت اقدامی کشور از خارج و داخل در عاطفی

 . است طالق از بعد ها و تجربیات منفی هیجانی زوج عاطفی و روحی فشارهای

 حسینیان، و سیرت،رسولی )محمدی باشندمی هاهیجان تنیروان یا روانی اختالل های از بسیاری ریشه

 عامل ماهیت به تنها نه هیجان،. کنند تضمین را خانواده در انسان سالمت توانندمی  هاهیجان(. 8934

 ایه وتجربه شخصی زندگی تاریخچه ذهنی، شخصیت، و جسمی فعلی، فرد، حالت خود به بلکه زاهیجان

-واکنش اصالح و فهم نظارت، ظرفیت به هیجان تنظیم(. 8935 همکاران، و دلیری) است وابسته نیز او قبلی

 و سوتهارد کیب، مک پولک،) دارد اشاره است، سودمند بهنجار عملکرد برای که ای شیوه به هیجانی های

 هایواکنش تواندمی و. است ضروری فردی بین روابط سالم رشد برای هیجان تنظیم(. 2189 هیل، زیگلر

 سالمت برای هیجان تنظیم در دشواری. دهد کاهش را انگیزاضطراب و زااسترس هایموقعیت به هیجانی

 رومر، و گراتز) شودمی شناخته ابیاضطر اختالالت در کلیدی نکته عنوان به و  پرخطر عامل یک افراد روانی

                                                           
1. Emotional Divorce  



  891 |                                                                2  شماره |          3دوره   |         8088   تابستان   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 ریس شیپس،) شود روانی شناسیآسیب مختلف اشکال به منجر تواندمی هیجان تنظیم مشکالت(.  2115

 ،5افسردگی اختالل ،9مرزی شخصیت اختالل ،2روانی اختالالت با 8هیجان تنظیم دشواری(. 2184 گروس، و

 بندر،) است ارتباط در مواد و1 الکل مصرف سوء ،1سانحه از پس استرس اختالل ،9خوردن اختالل ،4خشم

 و گناه و شرم احساس(. 2188 ، ارگتا ؛2182 ، باکس و دافرن روبرتن، ؛2182 ، پنز و اسبجن دان، رینحلت

 اختالالت بهبود(. 8931 مظفری، و داوودی کارگر،) است موثر زنان جنسی رضایت در هیجان تنظیم دشواری

 دشواری(. 8933 زینالی، و کریمی رحمانی، برجعلی،) است مؤثر افسردگی درمان در هیجان تنظیم و هیجانی

 اهانی،ش و میرخانی کوکلی، رشیدی،) دارد معنادار مثبت رابطه خود به آسیب رفتارهای با هیجان تنظیم در

 و مادر و پدر با فیزیکی پرخاشگری و تعارض حل تاکتیک توانندمی هیجانی تنظیم دشواری (.8933

 باعث هیجان تنظیم در دشواری (.8931 نظرپور، کریمی، حسینی،) نماید تبیین را مادر با کالمی پرخاشگری

 پذیرش، غیرقابل هایپاسخ. شودمی هاهیجان به پاسخدهی برای نایافته سازش راهبردهای کارگیری به

 اطالعات از کارآمد استفاده در نقص و هیجانی هایآشفتگی با مواجهه هنگام رفتارها کنترل در دشواری

یکـی از خطرهایی که حیات و استمرار (. 2182 ، همکاران و تال) هستند راهبردها این از هایی نمونه هیجانی

مسیر ناکامی قبلی که  طی آگاهی به علل ناکامی و مبادرت به خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهـد، عدم

چرا مرد یا زنی اشتیاقی به روابط نشان نمی دهد شاید د؛ اینکه در زناشـویی  مشکالت زیادی را در پی دار

 3(. ناکامی8939شود )نامک، ن آگاهی در زندگی مشترک انجام میریشه در رفتارهایی دارد که بدون داشت

محروم شده و یا در بر آوردن امید و عبارت است از حالت فردی که در راه ارضاء نیازهای منطقی خود 

 ه،گرسن فرد برای غذا نبود) شی یک فقدان محصول تواند می ناکامیبا مانع روبه رو می شود. آرزوهای خود 

 نه فرد . گاهی(8939گنجی،) باشد نیازها برآوردن راه در مانع با برخورد محصول یا( عزیز یک دادن دست از

 دوم حل راه موارد گونه این در. کند عبور آن کنار از تواندمی نه و بردارد میان از را موانع ناکامی تواند می

 واهدخ پیدا حالتی کند، استفاده حل راه دو از این نتواند دالیلی به فرد اگر .کند عوض را هدف که است این

 معرض رد را فرد که موقعیتی عالیق؛ و تمایالت مبارزه یعنی تعارض. نامیممی روانیتعارض  اصطالحأ که کرد

 است تعامل نوعی فردی بین . تعارض(8939)گنجی، دهدمی قرار برابر تقریبا قدرت های با و متضاد نیروهای

 و یانگ) است معمول ها ازدواج همه در تعارض بنابراین،. شودمی بیان مخالف نظرات و ها دیدگاه آن در که

 ار تعارض ایجاد علل که است این مهم نکته. کنندمی تجربه را ناکامی ناگزیر افراد همه (.2189 همکاران،

 مورد تعارضات مدیریت. ندارد همراه به روانی اختاللهای که کنیم پیدا منطقی راه آن حل برای و تحلیل

 کند خراب را ازدواج یک است ممکن درگیری ضعیف مدیریت زیرا. است ازدواج زمینه در پژوهشگران توجه

 تعارض مدیریت(. 2181 همکاران، و ویلسون) بگذارد منفی تأثیر آنها فرزندان و زوجین روان و جسم بر و

                                                           
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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 به توانند می چگونه که دهدمی نشان شوهر و زن به و کندمی جلوگیری زناشویی رابطه شکست از کارآمد

 ،دیلون) برسانند حداقل به را خود زناشویی روابط تأثیرات مخرب بر تا بیایند کنار مشکالت با موثر طور

 ردرگیری های زناشویی به اشکال متفاوتی مثل اجتناب از مسئولیت، کناره گیری و سواستفاده د (.2184

 روانی اختالالت تعارضات باعث .(2181 جنکینز، و پالموندون دهد )مادیگان،روابط جنسی خود را نشان می

 ازدواج در شکست به منجر تواندوجود تعارضات همیشگی می(. 2183 گائو،) شوندکودکان می و زوجین در

 مشکالت از تا شود حل مناسب درمانی روش های اتخاذ با باید زناشویی تعارضات شود. در نتیجه طالق و

                                                                                                                                               (.8331براون،  و شود )یانگ جلوگیری بعدی

 کسیهندر) است ها خانوادهو درمان مشکالت  آموزش خانواده منسجم تشکیل جهت ها راه مهمترین از یکی

 زوجین میان ارتباطی آشفتگی و هاتعارض کاهش هدف با درمانی، زوج گوناگون رویکردهای (.2189 هانت، و

 کاهش و زوجین بین بهتر ارتباط ایجاد(. 8932 فر، سلطانی مجرد، آبادی، حسن) است آمده وجود به

 طرحواره .است بوده آنها اکثریت کار سرلوحه زناشویی رضایت افزایش نتیجه در و زناشویی هایتعارض

 شند،یاند یم چگونه افراد که پردازد یم نکته نیا یبررس به یک روش درمانی نسبتا جدید است و 8درمانی

 موجب ناسازگار یها طرحواره. آورند یم ادی به را اطالعات چگونه و کنند یم پردازش و ادراک چگونه

 تفاهم، سوء صورت به هایریسوگ نیا(.  8939 بهرامی، و پیروی) شوند یم دادهایرو ریتفس در یریسوگ

 ندیآیم دیپد همسران در نانهیب واقع ریغ اتانتظار و ها هدف نادرست، یهافرض شده، فیتحر هاینگرش

 ژهیو به گرانید و خود با فرد یرابطه یچگونگو  یبعد یها یابیارز و ها ادراک بر ها برداشت سوء نیا و

 شکل در یکودک دردناک تجارب و اولیه خانواده(. 8933 همکاران، ی وحجاز) دارند ریتأث یزندگ کیشر

 ها طرحواره اکتساب روند یزندگ هیاول تجارب از دسته چهار. دارد یاساس نقش هیاول یها واره طرح یریگ

 ازهاین حد از شیب ارضاء ،شدن یقربان و دنید بیآسی، جانیه یاساس یازهاین ارضا عدم :کنندیم عیتسر را

 اندوز، و پور دیحم ترجمه همکاران، و انگی) یانتخاب یسازیدرون ای یزندگ مهم افراد بای ساز همانند و

 دلیل عنوان به را آنها توانمی دهند، تشکیل را ها طرحواره این اولیه ناخوشایند های تجربه اگر (.8919

 غیرکالمی سطح در کودکی تجربیات (.2189  همکاران، و باخ) گرفت نظر در افراد در بعدی اختالالت اصلی

 تجربیات از برجسته مدل یک یا کلی برنامه یک ها طرحواره .(2111هونتجنس، ریجکبور و)شوند  می ذخیره

 .ودش تجربه زبان یادگیری از قبل نوزاد یک توسط است ممکن حتی که است رویداد یک عاطفی شناختی

 کاهش یا تغییر دارند، روانشناختی مزمن مشکالت تداوم یا تشدید در مهمی نقش ها طرحواره بنابراین،

 روش (. در2181 بخشد )تایلر، بهبود را افراد زندگی تواندمی درمانیروان طریق از ناسازگار های طرحواره

 افراد هک رفتارهایی از بسیاری علت حقیقت در و شودمی مشکل ریشه بر زیادی تاکید طرحواره بر متمرکز

 تاریخچه بررسی (.8931 اردکانی، طاهری) آنهاست نوجوانی و کودکی دوران به مربوط دهندمی انجام امروز

 واره طرح هدف .(8931 اصلی و لنگرودی، علیزاده) دهدمی نشان را آن اثربخشی مثبت درمانیطرحواره

 ابندبی خود هیجانی نیازهای ارضا برای تریسازگارانه هایراه تا کند کمک بیماران به که است این درمانی،

نقش  که شوندمی هیجان تنظیم در دشواری موجب اولیه ناسازگار های طرحواره(. 8931 همکاران، و همتی)

                                                . (8933 زهراکار، احمدی، نجفی،) دارد عاطفی طالق و زوج فردی بین روابط تخریب در موثری

                                                           
1. Schema therapy  
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که توسط هندریکس به منظور بهبود کیفیت رابطه ی زوجین ارائه یک رویکرد زوج درمانی است  8ایماگو

ی مبدأ تأکید کرده و چگونگی برقراری (. این نظریه بر تأثیر خانواده2111و هانت،  شده است )هندریکس

که با التقاط چند  نوعی درمان تحلیلی است ایماگو درمانیآموزد ارتباط مؤثر تر با همسر را به زوجین می

 هر فرد در طی تعامل با مراقبان اولیه اش )پدر ،مادر ...( .بنیان گذاری و وارد عرصه زوج درمانی شد ،رویکرد

شود. این تصویر شامل ویژگی نامیده می "ایماگو"دهد که یتصویری نا خوداگاه را شکل م در دوران کودکی،

نظریه ایماگو، مبتنی بر پارادیم رابطه ای . (2119، دی کلرک) های مثبت و منفی مراقبان اولیه کودک است

 کودک دهد.ها میانسانی و ارتقای کیفیت آن است نه فردی به این معنی که اهمیت و اولویت را به روابط

نیاز دارد تا یک مراقب اصلی، کارهای او را انعکاس داده و تایید کند تا هر مرحله بدون تجربه زخم یا تجربه 

 تواندیم ماگویا یدرمان زوجی منفی پشت سر گذاشته شود، موردی که مستلزم سازگاری رفتاری است. کودک

 یریدگای. کند یاری ترامن و ترسالم رابطه یبرقرار یبرا ییماگویا یگفتگو و یارتباط یمهارتها آموزش با

 نویمع تماس احیای هدف .است مهم انزوا و ییتنها کاهش یبرا تر سالم و تر قیعم ارتباطات جادیا یچگونگ

 شمس رحمانی ؛2111 هندریکس،)ازدواجشان است  برای تازه هدف یک ایجاد جهت زوجین میان عاطفی و

 از بسیاری دارد، مهمی بسیار نقش خانواده انسانها، روانی سالمت بر اثرگذار عوامل میان (؛8934 نظری، و

 که است این سالم هایخانه از اطمینان راه .دارد ریشه خانواده در ها انسان رفتاری و روانی هاینابهنجاری

 زوجین انزوای و افسردگی موجب تواندمی رابطه سردی شدن باشیم. طوالنی داشته زوجین بین سالمی روابط

 ادهخانو برای جدی هایآسیب که شود هاخیانت سری یک ساز زمینه یا و. شود آنها در روانی اختالالت بروز و

 فرزندان متوجه آسیب بیشترین و کندمی بیمار را زوجین عاطفی طالق. داشت خواهد همراه به اجتماع و

 کارهای انجام نامشروع، و ناسالم ارتباط مخدر، مواد از استفاده به تمایل برخی از این فرزندان .است خانواده

 تشکیل برای افراد این. روندمی فرو خود در و شده افسردگی دچار برخی. کنندمی پیدا عرف غیر و خالف

. نندکمی تجربه را خود والدین مشکالت آینده در و ندارند رو پیش مناسبی الگوی هیچ جدید زندگی یک

 وممعل هنوز است، خالی خانواده هایبنیان حفظ و ازدواج موضوع به پرداختن از ما درسی هایکتاب متاسفانه

 که مشکالتی و عالئم شناخت. ببینند آموزش رسانه کدام از باید را زناشویی زندگی ما جوانان که نیست

 هدرمانی ک مداخالت شناسایی و. باشد تغییر ایجاد برای گام اولین تواندمی شده، عاطفی طالق به منجر

 کلی هدف با حاضر ؛است اهمیت حائز نظری و بالینی لحاظ از شود،می زوج فردیبین روابط بهبود موجب

 و جزیی اهداف و عاطفی طالق درگیر افراد درمان در درمانی ایماگو و درمانی طرحواره اثربخشی تعیین

درگیر  کنندگان مراجعه در و ناکامی هیجان تنظیم در دشواری بهبود در روش دو این اثربخشی مقایسه

 پذیرفت. صورت خانواده دادگاه  عاطفی طالق

 

 روش پژوهش

 کنترل گروه با( ماهه سه) پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش طرح با پژوهش حاضر از نوع تجربی است و

 در تهران غرب مفتح دیشه ییقضا مجتمع به کننده مراجعه نیزوج شپژوه نیای آمارشد. جامعه  انجام

 افراد اطالعات شدن یتلق محرمانه و یعمل یها تیمحدود به توجه با قیتحق نیا در. بودند 8931 سال

                                                           
1. Imago therapy 
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 هک یمراجعاننمونه از بین  .شد استفاده ی هدفمنداحتمال ریغ یریگ نمونه از ها، دادگاه به کننده مراجعه

و  ودخ تیرضا و لیتما با بودند، کرده مراجعه شعبه نیا به طالق درخواست ای ییزناشو تیشکا ارائه جهت

 رهنم که یمراجعان .گرفتند قرار هیاول یابیارز تحت با توجه به مالک های ورود و خروج انتخاب شد. سپس

 روان مصاحبه تحت ،بود( 82) نیانگیم از تر باالتر استاندارد انحراف کطالق عاطفی ی پرسشنامه در آنان

 در را برش هنمر که یکنندگان شرکت یبعد مرحله در. شود دییتأ پرسشنامه جینتا تا گرفتند قرار یشناخت

 انش مصاحبه جهینت و پرسشنامه نمرات و بودند کرده کسبو ناکامی  جانیه میتنظ یدشواری ها اسیمق

 براساس که دیرس نظر مورد حجم به مراجعان تعداد که نیا از پس.  شدند انتخاب بود، همسان و همسو

 ینیگزیجا صورت به .شد گرفته نظر در نفر 84 حداقل گروه هر یبرا یشیآزما قاتیتحق در یشیآزما اتینظر

 ود در مداخالت. شدند گمارده انتظار گروه ای یدرمان ماگویا ،یدرمان طرحواره گروه سه از یکی در یتصادف

 و یگروه شکل به و یا قهیدق 31 جلسه 82 یط در هم موازات به یدرمان ماگویا و یدرمان طرحواره گروه

 . درمانی دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت کنترل گروه. شد برگزار یهفتگ

 پژوهش ابزارهای

 به سؤاالت. شد تهیه 2111 سال در گاتمن توسط سؤالی 25 مقیاس نای .مقیاس طالق عاطفي گاتمن .1

 دامنه. شودمی جمع هم با سؤال 25 هر نمره تفسیر، برای. شوندمی داده جواب(« 1) خیر و( 8) بلی» صورت

 اشوییزن زندگی نارضایتی دهنده نشان بود از دوازده باالتر( بله) پاسخهای تعداد اگر. است 25 تا 1 بین نمرات

 و داشته قرار جدایی معرض در فرد زناشویی زندگی که است این دهنده نشان 89 از باالتر نمرات و است

 این پایایی روایی(. 8911 جزایری، ترجمه ،2111 گاتمن،. )باشدمی مشهود او در عاطفی طالق از عالئمی

 به نیاز انزوا، و تنهایی احساس یکدیگر، از فاصله و جدایی عامل؛ چهار. است شده گزارش 39/1 پرسشنامه

 %19 عسگری و مامی پژوهش در: پایایی و روایی. بیقراری و حوصلگی بی احساس و صحبت هم و همراه

 در(. 8939 رضازاده، و موسوی) است شده تأیید متخصصان توسط نیز آن صوری روایی. است شده ذکر

 آمد. دست به مقیاس این برای 38/1 کرونباخ آلفای حاضر بررسی

 ساختندکه( 2115) رومر و گراتز را نامهپرسش این .1(DERSپرسشنامه دشواری تنظیم هیجان ) .2

 گذاری نمره( همیشه) 4 تا( ندرت به)8 از لیکرت ایدرجه 4 مقیاس اساس بر هاگویه. بود سئوال 99 دارای

 جانیهی بخشی نظم در بیشتر مشکالت بیانگر باالتر نمرات. باشدمی 811 تا 99 بین نمرات دامنه. شوندمی

 این در 95 و 25 ،21 ،81 ،81 ،1 ،1 ،9 ،2 ،8 عبارات: توجه. است مقیاس خرده 9 شامل مقیاس این. است

 را یاسمق این بازآزمایی ضریب و کرونباخ آلفای گانسازنده. شوندمی گذاری نمره معکوس شکل به مقیاس

 ره برای اعتبار ضرایب شده محاسبه فارسی نسخه کرونباخ آلفای. کردند گزارش 11/1 و 39/1 ترتیب به

 کنترل دشواری هدفمند، رفتارهای انجام در دشواری هیجانی، هایپاسخ پذیرش، عدم هایعامل از یک

 به هیجانی وضوح فقدان و هیجان تنظیم راهبردهای به محدود دسترسی هیجانی، آگاهی فقدان تکانه،

(. 8939است )کرمانی مامازندی و طالع پسند،  شده گزارش 99/1 و 14/1 ،15/1 ،91/1 ،99/1 ،19/1 ترتیب

 دست به 32/1 همکاران و عزیزی پژوهش در کرونباخ آلفای اساس بر مقیاس این پایایی ضریب ایران در

 .آمد دست به 12/1 کرونباخ آلفای حاضر مطالعه در و. است آمده

                                                           
1. Difficulties in Emotion Regulation Scale 
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توسط  اهداف به رسیدن در فرد ناکامی تحمل میزان سنجش منظور به. 8ناکامي تحمل پرسشنامه .3

 باشد می مولفه 5 شامل و سوال 94 دارای پرسشنامه این. است شده تدوین و طراحی( 2114هارینگتون )

 کامالً= 8 مخالفم،= 2 ندارم، نظری= 9 موافقم،= 5 موافقم، کامالً = 4)لیکرتی  ای گزینه پنج طیف اساس بر و

 هستم، مسائل حل برای راه ترین آسان دنبال به همیشه) مانند سواالتی با شود.می گذاری نمره( مخالفم

 عدم مانند عاطفی، تحمل اول: عامل .پردازدمی ناکامی تحمل سنجش به (ندارم را دشوار شرایط تحمل

 مشکالت تحمل عدم مانند ناراحتی، تحمل دوم: عامل (.24، 28، 81، 89، 3، 4، 8)سواالت  استرس تحمل

 پیشرفت اهداف تحمل عدم مانند پیشرفت، سوم: عامل (.21، 29، 83، 84، 88، 1، 9ها )سواالت گرفتاری و

خشنودی  و عدالتیبی تحمل عدم مانند شایستگی، چهارم: (. عامل21، 25، 21، 89، 82، 1، 5)سواالت 

 تحمل نشانه پایین نمرات مجموع (.94، 95، 99، 92، 98 ،91، 23، 29، 92، 81، 85، 81، 9، 2)سواالت 

حداقل امتیاز  .است آزمودنی کم ناکامی تحمل دهنده نشان باال نمرات مجموع و آزمودنی باالی ناکامی

 باشد.: میزان تحمل ناکامی افراد در حد باالیی می41تا  94نمره بین   خواهد بود. 814و حداکثر  94ممکن 

: میزان تحمل 889نمره باالتر از  باشد.می افراد در حد متوسطی می: میزان تحمل ناکا889تا  41نمره بین 

 و صوری و محتوایی روایی( 8939) افشارنیا و رحیمی پروژهش در ناکامی افراد در حد  پایینی می باشد.

 و یرحیم پژوهش در شده محاسبه کرونباخ آلفای ضریب .است شده ارزیابی مناسب پرسشنامه این مالکی

 دست به 11/1 کرونباخ آلفای حاضر مطالعه شد. در برآورد 11/1 باالی پرسشنامه این برای( 8939) افشارنیا

 .آمد

 ایدقیقه 31جلسه یک ایهفته گروهی، صورت ای بهجلسه 82 آموزشی چارچوب یک. درماني ایماگو. 4

 راهنمای: تاندلخواه عشق دریافت کتاب در که است هندریکس ینظریه براساس تمرین 89 شامل است،

 .است شده ارائه ،(2189 انتشار سال)  هازوج عملی
 

 درماني هندریکس . پروتکل جلسات ایماگو1جدول 

 اقدامات انجام شده شرح جلسات

 جلسه اول
سات، جل ساختار بر رابطه، مروری بهبود برای مسئوالنه تالش به تصمیم انگیزه، ایجاد ارتباط، برقراری

 گروه به مربوط قوانین

 جلسه دوم
 چهارچوب در آن و بررسی عاطفی طالق مورد در شخصی، توضیحاتی تاریخچه بر تمرکز تکنیک شرح

 خانواده

 جلسه سوم
 یارتباطی، بررس الگوهای و صمیمانه روابط تاریخچه خود(، بررسی از ذهنی ایماگو )تصویر ساختار کشف

 روابط بین فردی بر آن تأثیر و ذهن

 جلسه چهارم
مجدد احساسات و خاطرات کودکی و کشف  و جراحات دوران کودکی، تجربه هایسرخوردگپرداختن به 

 روابط

 جلسه پنجم
شناسایی  ،تروماها و هااضطراب انسدادها، ها،اجتناب ها،دفاع با آن رابطه و بدن هیجانی ابعاد بررسی

 احساسات و عواطف خود

 جلسه ششم
 عریفت دیگری، و خود کردن احساس برای افراد توانایی همسرتان، با شما صمیمیت و نزدیکی سطح افزایش

 صراحت با شخصی مرزهای

                                                           
1-Harrington Failure Tolerance Questionnaire (2005)  
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 جلسه هفتم
 جادای برای همسر نیاز و انتظارات بررسی همسر، عمیق شناخت ایماگویی، گفتگوی تـمـریـن و آمـوزش

 عاطفی پیوند حفظ و

 جلسه هشتم
 ایجاد زوجین، صمیمیت ابعاد بررسی عاطفی، یهازخم التیام و صمیمیت افزایش امن، منطقه ایجاد

 تعامل مثبت یهاچرخه

 جلسه نهم
 شافزای آنان، تعارض حل یهاسـبک تعارض و شناسایی بودن زوج، هم اطمینان از با و مشترک تعهد ایجاد

 نیازها ارضاء و صمیمیت سطح

 جلسه دهم
 کاهش و متقابل مثبت رفتارهای ، افزایششادی و پیوند عاطفی افـزایش احـاس امنیت و پیوستگی،

 منفی رفتارهای

 جلسه یازدهم
عاطفی،  زخمهای التیام گذشته، یهارنجش حل و سازنده، کاهش و امن محیط یک در خشم تخلیه و بیان

 همسر کننده خوشحال شناسایی

 گذشتهخویشتن و بحث و جمع بندی مطالب جلسات  یکپارچگی جلسه دوازدهم

 

 31جلسه یک ایهفته گروهی، صورت به ایجلسه 82 آموزشی چارچوب یک. درماني وارهطرح. 5

راهنمای کاربردی  درمانی، وارهکتاب طرح در که است جفری یانگ و همکاران  ینظریه براساس ای،دقیقه

 .است شده ارائه (8938برای متخصصان بالینی، )سال انتشار
 جفری یانگ و همکاران طرحواره درمانيپروتکل . 2جدول 

 اقدامات انجام شده جلسات ساختار

 اول جلسه
 در مراجعان مشکالت بندی صورت و درمانی طرحواره هدف و بیان اهمیت حسنه، رابطه ایجاد و آشنایی

 درمانی طرحواره رویکرد قالب

 دوم جلسه
بحث  گذشته، و فعلی زندگی شواهد اساس بر ها طرحواره کننده رد یا کننده تأیید عینی شواهد بررسی

 سالم طرحواره با موجود طرحواره جنبه و گفتگو پیرامون

 سوم جلسه
 و موجود طرحواره کننده تأیید شواهد از جدید تعریف طرحواره، اعتبار آزمون مثل شناختی یهاکیتکن

 یامقابله یهاسبک معایب و مزایا ارزیابی

 چهارم جلسه
 رونبی راهکارهای نشده و ارضا هیجانی شناسایی نیازهای مراجعان، ذهن در سالم بزرگسال تعریف مفهوم

 شده بلوکه عواطف ریختن

 پنجم جلسه
بحث  در رفتار و تغییر برای آمادگی درمانی، ایجاد خیالی، رابطه گفتگوی و سالم ارتباط آموزش برقراری

 و بررسی و انجام تکالیف

 ششم جلسه
 لمشک با رویارویی و آفرین مشکل یهاتیموقع ذهنی، سازی تصویر مثل تجربی یهاکیتکنآموزش 

 هاآن سازترین

 هفتم جلسه
 جنبه و سالم جنبه بین گفتگو برقراری کردن و بازی نقش و زندگی مهم افراد با رابطه درمانی، رابطه

 طرحواره خواست

 هشتم جلسه
 با رتبطم تکالیف انجام و نقش ایفا طریق از سالم رفتارهای تمرین تغییر، برای تجربی راهبردهای معرفی

 خیالی گفتگوهای رفتاری، انجام الگوهای

 نهم جلسه
 موانع رب غلبه برای ارائه راهکارهایی و ناسالم و سالم رفتارهای معایب و رفتار، بررسی مزایا شکنی الگو

 رفتار تغییر

 دهم جلسه
 .نقش ایفای و ذهنی سازی تصویر طریق از سالم یرفتارها تمرینآموزش و  شکنی رفتار، الگو ادامه

 بررسی تکالیف
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 یازدهم جلسه

. فعلی وقایع. ذهنی سازی ها، تصویر طرحواره برانگیزاننده محرکهای و هاکیتکن آموزش و بررسی

 تصویر طریق از کودکی دوران اولیه تجارب مورد در صحبت برای بیمار از خواستن: گذشته خاطرات

 .ذهنی سازی

 دوازدهم جلسه
 رایب انگیزه افزایش شد تمرین شده یادگرفته راهکارهای و مرور اجمالی صورت به قبل جلسات مطالب

 تغییر و ایجاد انگیزه

 

 شیپ ؛اجرا شد IR.IAU.TON.REC1399.047کد اخالق پژوهش  پژوهش حاضر پس از اخذ روش اجرا.

از اهداف پژوهش حاضر آگاه هستند را امضا  نکهیبر ا یمبن ینامه کتب تیاز شروع مداخله، مراجعان رضا

محرمانه ماندن اطالعات، جلب  ،یرازدار رینظ یاخالق نیمواز تیابه  رع نینامه همچن تیرضا نیکردند. در ا

ه ها پرسشنام جیتوانند از نتا یشرکت در پژوهش، اشاره شد: پژوهشگران م یبرا هایآزمودن لیو تما تیرضا

ورود شرکت  یرا نخواهد داشت مالک ها یآزمودن تیحق اشاره به هو یول ند،یاستفاده نما یبه صورت گروه

 کیسال سن، طول مدت ازدواج حداقل  44سال و حداکثر  22کنندگان به مطالعه عبارت بود از: حداقل 

خروج از مطالعه  یو مالک ها یفارس خواندن و نوشتن به زبان  ییبه مواد مخدر، توانا ادیسال، عدم اعت

روان  یدارو وعو استفاده از هر ن یهر اختالل روان یبرا یشامل: استفاده از هر نوع خدمات روان شناخت

به شرح  یپژوهش از  پرسشنامه ها نیجلسه درمان بود.در ا نیو روان گردان در سه ماه قبل از اول یپزشک

 یفیتوص بخش دو در 25نسخه   SPSS افزار نرم توسط پژوهش نیا لیتحل و هیتجز .دیاستفاده گرد لیذ

 ورتصو آزمون تعقیبی بونفرونی (  واریانس اندازه مکررتحلیل  ) یاستنباط و)میانگین و انحراف استاندارد( 

 .گرفت

 

 یافته ها 

 طالق درگیر افراد درمان در  درمانی ایماگو و درمانی طرحواره اثربخشی مقایسه هدف با حاضر پژوهش

 باطیاستن و( استاندارد انحراف و میانگین) توصیفی بخش دو در پژوهش این تحلیل و تجزیه. بود عاطفی

 مونهن افراد بیشترین سن دهدمی نشان شناختیهای جمعیتها از نظر ویژگیمقایسه گروه . گرفت صورت

 معادل کنترل گروه نمونه افرادو  درصد91معادل درمانی ایماگو گروه .درصد 1/59 معادل درمانی وارهطرح

 لیسانس درصد 9/51 معادل درمانی وارهطرح گروه تحصیالت  .داشتند سن و سال 54 تا 99 بین درصد 91

 . بود لیسانس درصد 51معادل  به  کنترلگروه  و لیسانس درصد 51معادل درمانی ایماگو گروه و

 1/19 معادل نفر 89 تعداد به درمانی ایماگو. نداشتند متارکه درصد91معادل درمانی وارهطرح نمونه افراد

 گروه بین که دهدمی نشان نتایج. نداشتند متارکه درصد 1/19 معادل کنترلو گروه  نداشتند متارکه درصد

 انتخاب نحوه نظر از ازدواج نوع متارکه، سابقه ازدواج، مدت سن، شناختی جمعیت هایویزگی نظر از ها

 همگن شناختی جمعیت مشخصات نظر از ها گروه و ندارد وجود داری معنی تفاوت تحصیالت سطح و همسر

 هستند.
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 مشخصه های آماری مولفه های متغیر وابسته در دو گروه آزمایش و گروه کنترل. 3جدول 

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون متغییر

عضویت 

 گروهی

متغیر 

 وابسته
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 میانگن

انحراف 

 استاندارد

طرحواره 

 درمانی

 12113 812291 12911 812251 892984 822299 ناکامی

دشواری در 

تنظیم 

 هیجان

895.59 81.419 19.39 89.412 15.91 89.111 

ایماگو 

 درمانی

 812491 812259 882191 818219 812834 822291 ناکامی

دشواری در 

تنظیم 

 هیجان

894.11 89.191 13.99 81.431 13.11 81.958 

 گروه

 کنترل

 32993 883229 32551 883259 32114 821211 ناکامی

دشواری در 

تنظیم 

 هیجان

894.89 89.115 895.29 89.588 895.29 89.941 

 

نتایج نشان می دهدکه بین میانگین گروه کنترل و میانگین گروه آزمایش در متغیر های وابسته  در مراحل 

 آزمایشی است.هایها در هردو متغیر به سود گروهپیگیری تفاوت وجود دارد این تفاوت پس آزمون و
 

میانگین تعدیل یافته انحراف استاندارد مولفه های متغیر وابسته و مشخصه های آماری متغیر . 4جدول 

 های وابسته در مرحله پس آزمون و پیگیری در در دو گروه آزمایش و گروه کنترل

 مولفه ها

 

 گروه آزمایش
 گروه کنترل

 ایماگو درماني طرحواره درماني

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 2.894 883.11 2.823 812.81 2.854 818291 آزمونناکامي پس 

دشواری تنظیم هیجان 

 آزمونپس 
12.14 5.181 13.13 9.319 895.11 9.333 

 ناکامي

 )مرحله پیگیری(
21.1991 89.83959 21.8999 81.99299 .1999 8.21311 

دشواری در تنظیم 

 هیجان

 )مرحله پیگیری(

53.1991 21.59312 54.2111 29.88128 .1991 .38451 
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ه بهای تعدیل یافته متغیر وابسته ارائه شده است. اثر متغیرهای تصادفی کمکی در جدول فوق میانگین

آزمایش در مقایسه با  گویند که میانگین گروههایها به ما میصورت آماری حذف شده است. این میانگین

 گروه کنترل در سطح بهتری قرار دارند.

تفاوت p<0/01بین میانگین دشواری در تنظیم هیجان در طرحواره درمانی بامیانگین گروه کنترل در سطح 

سود گروه طرحواره درمانی است که موجب کاهش دشواری در تنظیم  معنادار وجود دارد. این تفاوت به

هیجان در افراد درگیر طالق عاطفی شده است. بین میانگین دشواری در تنظیم هیجان با روش ایماگو 

تفاوت معنادار وجود دارد. این تفاوت به سود گروه ایماگو  p<0/01درمانی با میانگین گروه کنترل در سطح 

ه موجب کاهش دشواری در تنظیم هیجان در افراد درگیر طالق عاطفی شده است. بین درمانی است ک

درمانی تفاوت میانگین متغیرهای دشواری تنظیم هیجان روش طرحواره درمانی با میانگین گروه ایماگو 

طالق درگیر  لذا تاثیر هر دو گروه درمانی درکاهش دشواری در تنظیم هیجان در افراد .معنادار وجود ندارد

 است. عاطفی به یک اندازه 

تفاوت  p<0/01 بین میانگین ناکامی با روش طرحواره درمانی با میانگین ناکامی با گروه کنترل در سطح

معنادار وجود دارد. این تفاوت به سود گروه طرحواره درمانی است که موجب کاهش ناکامی در افراد درگیر 

با روش ایماگو درمانی با میانگین ناکامی با گروه کنترل در  طالق عاطفی شده است. بین میانگین ناکامی

تفاوت معنادار وجود دارد.این تفاوت به سود گروه ایماگو درمانی است که موجب کاهش  p<0/01 سطح

ناکامی در افراد درگیر طالق عاطفی شده است. بین میانگین متغیرهای ناکامی با روش طرحواره درمانی با 

روه ایماگو درمانی تفاوت معنادار وجود ندارد . لذا تاثیر هر دو گروه درمانی درکاهش ناکامی میانگین ناکامی گ

 .استدرگیر طالق عاطفی به یک اندازه  در افراد

 

 نتایج تحلیل متغیرهای وابسته در مرحله پس آزمون و پیگیری .5جدول

 متغییر وابسته مرحله

مجموع 

 مجذورات
SS 

درجه 

 آزادی
DF 

میانگین 

 MSمجذورات 
F 

سطح 

 Pمعناداری 
Eta 

پس 

 آزمون

 .495 .111 292929 8492.499 2 9824.829 ناکامی

    99.331 99 2588.114 خطا

دشواری درتنظیم 

 هیجان
29111.393 2 88415.593 51.399 .111 .198 

    295.351 99 1541.881 خطا

 پیگیری

 991. 111. 88.181 8114.949 2 9141.188 ناکامی

    841.114 52 9994.911 خطا

دشواری در تنظیم 

 هیجان
28358.888 2 81311.449 23.111 .111 .411 

    991.811 52 84528.191 خطا

 



 خانواده درمانی کاربردی |                            نظامی و همکاران |                            … درمانی ایماگو و درمانی طرحواره بخشی اثر مقایسه  811

 

نشان داده شده است.  4نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای وابسته در مرحله پس آزمون و پیگیری در جدول 

 19درصد از واریانس متغیر ناکامی و حدود49مرحله پس آزمون تقریباً دهد که در نشان می Etaمقدار 

همچنین مقدار  درصد از واریانس متغییر دشواری در تنظیم هیجان برای متغیر گروه به حساب آمده است.

Eta  ًدرصد از واریانس متغییر  43درصد از واریانس متغیر ناکامی و حدود 99در مرحله پیگیری تقریبا

 تنظیم هیجان برای متغیر گروه به حساب آمده است. دشواری در

از لحاظ آماری معنادار شده است الزم است از آزمون تعقیبی استفاده شود برای این مقصود  Fچون مشخصه  

 از آزمون توکی برای مقایسه دو به دو میانگین ها استفاده شد که نتایج آن در جدول نمایش داده شده است.

 

 پیگیری مرحله در گروه سه بین در وابسته متغیرهای های میانگین دو به دو مقایسه  .6جدول 

 کنترل ایماگو درماني طرحواره درماني  متغیر وابسته

 ناکامی
 **8329999 1991.- _ طرحواره درمانی

 **8325111 _ _ ایماگو درمانی

دشواری در تنظیم 

 هیجان

 **5321111 529991  طرحواره درمانی

 **5321111   درمانیایماگو 

 

های متغیرهای وابسته در بین سه گروه در مرحله پیگیری را نشان مقایسه دو به دو میانگین -9جدول 

 دهد. می

 ماگوای و درمانی طرحواره روشهای در پیگیری مرحله نتایج نشان داد بین میانگین متغیر های وابسته در

 به تفاوت این. دارد وجود معنادار تفاوت p<0/01 سطح در کنترل گروه در وابسته های میانگین با درمانی

 عاطفی طالق درگیر افراد در متغیرها کاهش موجب که است درمانی ایماگو و درمانی طرحواره گروههای سود

 آنست از حاکی نتیجه این. ندارد وجود دار معنا تفاوت متغیرها کاهش در درمانی روش دو بین و است شده

 است. پایدار پیگیری مرحله در حاصل نتایج که

 

 و نتیجه گیری بحث

درمانی بر دشواری تنظیم هیجان و ناکامی درمانی و ایماگوهش حاضر مقایسه اثر بخشی طرحوارههدف پژو

 هطرحوار روشهای در وابسته های متغیر میانگین بین داد نشان در افراد درگیر طالق عاطفی بود. نتایج

 سود هب تفاوت این. دارد وجود معنادار تفاوت کنترل گروه در وابسته های میانگین با درمانی ایماگو و درمانی

 عاطفی طالق درگیر افراد در متغیرها کاهش موجب که است درمانی ایماگو و درمانی طرحواره گروههای

 فاوتت متغیرها کاهش در درمانی روش دو اما بینفرض صفر رد و فرض خالف تایید شد؛  است. بنابراین شده

  بخشی راث ندارد. فرض صفر تایید و فرض تحقیق رد شد. نتایج در مرحله پیگیری پایدار بود. وجود دار معنا

 عنوان هب عالئم بهبود دلیل به تنها نه و است بیمار شخصیت در ساختاری تغییر دلیل به درمانی، طرحواره

 جای کی،کود منفی تجربیات از ناشی اولیه هیجانی نامنظم تنظیم بلکه ساختاری، تغییرات از نتیجه یک

 هیجان، متنظی که کرد تببین اینگونه توانمی را یافته این. دهدمی( بزرگساالن) هیجانی تنظیم به را خود

 ذیریپ انعطاف زندگی، به نسبت مثبت دیدگاه و فردی، زندگی از رضایت ناراحتی، و ناکامی فشار، تحمل
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 همسو های پژوهش. دهدمی افزایش را شوند می ازدواج پایداری موجب که امنیت و آرامش احساس و روانی

 همکاران، و ثناگویه(. )2183 همکاران، و آبادی قاسم(. )2181 برماس، و صالحی ، نیکامال: )یافته این با

 داواجی،-ازونی بردی،(. )2181 ماچینی، و فرانسیسکو تونری، باسیل،(. ) 2183 گودرزی، و عسگری(. )2183

 مهد و آدیشا جافر، وان مارزوکی نورنی،(. )8931همکاران، و همتی(. )2181 هادوک، و بی تیلور،(. )2181

 ( 2189 نواه،

 بنابراین. است شده عاطفی طالق درگیر افراد در هیجان تنظیم دشواری اثر کاهش موجب درمانی طرحواره

 طالق آن در که هایی (، خانواده8939طهورسلطانی ) احمدی و لواسانی علوی. شودمی تایید پژوهش فرض

 تهف پور عیسی اصغری،. است همراه بیشتری دشواری با خانواده اعضای هیجانی تنظیم دارد وجود هیجانی

 کاهش آن تبع به و زناشــویی فرســودگی کاهش در مهم عوامل از ، یکی(8931جوبنه ) قاسمی خوانی و

 برکینگ، و (2189کامپوال ) و باردن این، بر عالوه. اند دانسته زوجها به هیجان تنظیم آموزش عاطفی طالق

 شناختی تنظیم بر درمانی زوج بر مبتنی ، آموزش(2182یونگانس ) هافمن و ووپرمن، ایبرت، مارگراف،

 طالق درگیر افراد در ناکامی اثر کاهش موجب درمانی طرحواره. است بوده اثربخش متاهل زنان هیجان

 یشترب مشترک زندگی از افراد ناکامی میزان چه هر. شودمی تایید پژوهش فرض بنابراین. است شده عاطفی

 نزدیک، روابط در تعارض وجود نظری مبانی اساس بر. شد خواهد بیشتر عاطفی طالق وقوع میزان باشد

 از و تاس بشری روابط ناپذیر جدایی بخش تعارض، سویی از. شودمی محسوب روابط کیفیت برای تهدیدی

  سازنده های شیوه خلق با تواندمی است هوشمند موجودی بشر که آنجا از حال، این با. نیست گریزی آن

 بطهرا. سازد ممکن خود برای را صمیمانه و بخش لذت روابط تجربه فردی، بین مسائل و تعارضات حل برای

 ینزوج هرچه که معنا این به. است سویه دو ای رابطه تعارضات، حل در زوجین توانایی و زناشویی صمیمیت

 نمایند عمل کارآمدتر تعارضات حل در زوجین چه هر نیز و تواناترند تعارضات حل در باشند تر صمیمی

 از بستری سازنده، تعامل و فهمی دیدگاه امنیت، احساس این. کنندمی تجربه را تری صمیمانه رابطه

 درمانی ، طرحواره(8933دمهری ) عزیزی و علینژاد، :یافته این با همسو. کندمی ایجاد رابطه برای صمیمیت

2 شاکرمی. شد آزمون پس مرحله در آموزان دانش ناکامی تحمل عدم نمرات کاهش باعث معناداری طور به

 اثر جسمانی های بیماری به مبتال زنان ناکامی بر درمانی طرحواره ،(8931یکتا ) و محمود سید2 میرزمانی

 احمدی، و جزایری جابری، اعتمادی و 2184 فرد، صادقی ؛2181 کارانتزاس، و فینی ،2183 )زاهدی،. دارد

8939.) 

 یگراند با بخشی رضایت و ایمن های دلبستگی توانندنمی هستند ناسازگار های واره طرح درگیر که افرادی

 از اندوست و همسر انتخاب: مثال عنوان به. گیرندمی پیش را ناسالمی ای مقابله های و سبک. کنند برقرار

 متعهد که دوستی و همسر انتخاب. نیست بینی پیش قابل رفتارشان و نیستند دسترس در که کسانی میان

 ابطهر حفظ. شدن رها از ترس با همراه صمیمانه روابط از دوری. کند برقرار پایداری رابطه تواندنمی و نیست

 سماجتی رفتارهای کردن، کنترل یا گریسلطه زیاد، وابستگی نظیر رفتارهایی با زندگی مهم افراد و همسر با

 لح برای زوج تالش نتیجه در .شود دور او از که حدی تا همسر کردن دلگیر و شدید وابستگی از حاکی و

 یعاطفی، دلسرد و صمیمانه روابط کاهش و زناشویی اختالفات تشدید موجب و مانده ثمر بی مشکالتشان

 از اربیم شودمی باعث رفتاری الگوشکنی از استفاده با درمانی طرحواره .شودمی عاطفی طالق نتیجه در و
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 مسال ای مقابله های سبک خاست،کند به جای الگوهای رفتاری طرح واره  تالش و بگیرد فاصله طرحواره

. است درمانیواره طرح بخش ترین حساس موارد برخی در و ترین طوالنی مرحله این. سازد جانشین را تری

 به بیمارنسبت اگر حتی رفتاری، الگوهای تغییر بدون. باالست اختالل عود احتمال مرحله، این انجام بدون

ی ناسازگار اولیه خود بینش پیدا کند و تکنیک های شناختی و تجربی را نیز انجام دهد، اختالل ها واره طرح

ی، پیشرفت درمان به کندی مرحله رفتاری طرح واره درمان دوباره خودش را نشان خواهد داد. بدون انجام

گیرد و ممکن است بیماران نتواند از زیرسلطه طرح واره هایشان خارج شوند. به همین دلیل صورت می

ضروری است که به منظور دستیابی بیماران به نفع کامل درمانی و تداوم آن الگوهای رفتاری شان تغییر 

 ی جنبه هک این ویژه به کنند،می تقویت را بیمار شخصیت سالم جنبه تجربی، و شناختی های تکنیک. کند

 تکنیک درمان، رفتاری مرحله اجرای هنگام به. سازندمی توانمند بیمار های واره طرح با جنگ برای را سالم

ز والدینی با، انجام گفتگوهای خیالی، ارایه منطق استفاده از چنین تکنیکها در درمان)تجربی  و شناختی های

 نوشتن نامه به عنوان تکلیف خانگی و، تصویر سازی ذهنی وقایع آسیب زا، در حین کار با تصاویر ذهنی

 . ندک غلبه رفتار تغییر برموانع تا کنندمی کمک بیمار ( بهتصویر سازی ذهنی به منظور الگوشکنی

 خچهتاری بررسی به( خود از ذهنی تصویر) ایماگو ساختار کشف و کودکی دوران خاطرات مرور طریق از ایماگو 

 نشواک نحوه و کودکی دوران اصلی هـای نـاکامی کشف با و. پردازدمی ارتباطی صمیمانه و   الگوهای روابط

 و تانتظارا بررسی عمیق و شناخت ایماگویی، گفتگوی تـمـریـن و آمـوزش با و کرده هشیار را زوج آنها، به

 تأثیر و ذهن پنهان های برنامه بررسی به توجه با کند.تالش می عاطفی پیوند حفظ و ایجاد برای همسر نیاز

 یها زخم التیام و صمیمیت افزایش و منفی هیجانات تخلیه برای امن منطقه ایجاد و فعلی، روابط بر آن

 مثبت رفتارهای افزایش برای تعامل مثبت های چرخه ایجاد و زوجین صمیمیت ابعاد بررسی به عاطفی،

 نهاآ تعارضهای شناسایی به بودن، هم با از اطمینان و مشترک تعهد ایجاد و منفی رفتارهای کاهش و متقابل

 جنسی نیاز خصوص نیازهابه ارضاء و صمیمیت سطح افزایش و حاضر حال در آنان تعارض حل سـبکهای و

 حل و کاهش موجب شادی احســـاس افزایش پیوســـتگی، دست یابد. و امنیــت احســــاس افـزایـش و

 یساختار به ازین ام،یالت و بهبود به یابیدست یبرا نیزوج .شود می عاطفی زخمهای والتیام گذشته رنجشهای

 ررهگذ نیا از و کنند تالش گریکدی نشده برآورده یازهاین کردن برآورده یبرا سازد قادر را آنان که دارند

(  تاررف رییتغ شامل)  داده بسط را خود نیزوج که معناست نیبد رشد نیا. برسند کمال و رشد به زین خود

 دساز یم قادر را نیزوج ندیفرا نیا. کنند یابیباز را خود شخصت شده سرکوب و شده انکار یها قسمت و

 دخو یکپارچگی و پیوند احساس و ،شادی آرامش اصیل حالت و .شوند یا سرزنده و افتهی رشد یها انسان

 یالوگد یا گفتگو رشد، این زمینه کردن فراهم برای ایماگو نظریه راهبرد و تکنیک. آورند دست به مجدد را

 متس به زوجین دادن حرکت برای شده استفاده ارتباطی مهارت ترین اصلی دیالوگ این باشد می ایماگو

 اهمفر زوجین برای را فرصت این گفتگومحور فرآیند.  است ایمن ساختاری طریق از مجدد ارتباط برقراری

 بتوانند ایزتم این وجود علیرغم همزمان و ببرند پی تر عمیق و بیشتر یکدیگر استقالل و تمایز به که آوردمی

 اگرچهنتایج ایماگو درمانی  ،(2181) همکاران و گهلرتپژوهش نا همسو با این یافته،  .کنند همدلی یکدیگر با

 بودهن توجه قابل ینیبال نظر از یدرمان گروه توسط شده تجربه یبهبودها اما است، توجه قابل یآمار نظر از

 کی فقط دوم، سطح در افتند،ی بهبود درمان طول در کنندگان شرکت سوم کی باً یتقر که یحال در .است

 که داد نشان ،(8939) هللیولو  نژادینواب، فر دانیشپژوهش های همسو با این یافته: . افتندی بهبود زوج
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 شیافزا باعث یماگوتراپیا، (8939ی )اتیح و نیمت. داشت ریتاث نیزوج یفرد یسازگار برایماگو  کردیرو

 استفاده شیافزا و آزرده روان و نایافته شدر فاعید یسبکها از دهستفاا کاهش خانواده، مشکل حل مهارت

ی عارف نژاد، یمعاذ. (8935ی، اردالن و یرفاه. )(8939، انیشجاع). است شده یافته شدر یدفاع یها سبک از

2 نجاراصل) .بود مؤثر هازوج یجنس تیمیصم بهبود در یماگوتراپیا یهاکیتکن داد نشان ،(8933ی )ریام و

 درمان(، 8934ی )آباد فتوح(. 8939 2برماسی و صالح، آمال کین. )(2128خانی،  نادری و اسمعیل2 عسگری

 .دارد یمعنادار ریتاث ازدواج ثبات و یفرد رشد بر یماگوتراپیا و یدرمان طرحواره یقیتلف

رویکرد ایماگو در کاهش اثر متغیر دشواری تنظیم هیجان در طالق عاطفی اثر بخش بوده و فرض صفر رد 

 ابراینبن یابد.میزان وقوع طالق عاطفی افزایش میمی شود. هر چه میزان دشواری تنظیم هیجان افزایش یابد 

 دکیکو دورانی شده سرکوب عواطف و هیجانی های آسیب به توجه با ایماگو رویکرد گرفت نتیجه توان می

پژوهش های همسو با این یافته؛  .آوردمی آگاهی به را هیجانات ، دوران آن های آسیب تخلیه و بازسازی و

 ارمعناد مثبت رابطه یعاطف طالق به شیگرا و یعاطف بلوغ نیب، (8933ی)دریح و یمیابراه .(2181و، کیوال)

 یورانن ،یدآبادیس. دارد وجود معنادار مثبت رابطه یعاطف طالق به شیگرا با مثبت ینگران یباورها نیب و

 تعارض گرفتند قرار یماگوتراپیا یدرمانزوج یهامداخله تحت که ییهازوج (،8933) یآباد عیشف و پور

رویکرد ایماگو در کاهش میزان متغیر ناکامی در طالق  .دادند نشان کنترل گروه یهازوج از یکمتر ییزناشو

زوج درمانی ایماگو می تواند با شود. و فرض خالف تایید میصفر رد عاطفی اثر بخش بود. بنابراین فرض 

آموزش مهارتهای ارتباطی و گفتگوی ایماگویی برای برقراری رابطه سالم تر و امن تر یاری کند. یادگیری 

 پژوهش حاضر نیز مانند مهم است. تداوم زندگی مشترکچگونگی ایجاد ارتباطات عمیق تر و سالم تر برای 

حوزه علوم رفتاری با محدودیت هایی مواجه بوده است. شیوه نمونه گیری هدفمند به جای سایر تحقیقات 

زان می، انگیزه شرکت در مداخله نگرش افراد، مزاحم مانند متغیرهای  نمونه گیری تصادفی و همچنین وجود

ت نیز ممکن اس ، میزان درک و...، جو  عاطفی خانواده، زمان پاسخگوییصداقت در پاسخگویی به پرسشنامه ها

 بتعص ناخودآگاه، دفاع های دلیل به استفاده از ابزارخود گزارش دهی. نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشند

که می توان آن را به عنوان متغیر مداخله گر درونی در نظر شخصی،  معرفی شیوه های و پاسخ دهی در

 ردرویک دو درمانی اثرات بررسی منظور به شود می پژوهش، توصیه نمونه حجم محدودیت به توجه با .گرفت

با توجه به اثر بخش بودن رویکرد  .شود اجرا تر بزرگ نمونه حجم با و تر گسترده بیشتر، مطالعات دقت با

برگزاری کارگاه های مختلف قبل از ازدواج به منظور آموزش ایماگو و طرحواره درمانی به سازمان های متولی، 

ی و برگزار آسیب های دوران کودکی و تاثیر آن در مشکالت زناشویی، ی و آگاهی ازالگوهای صحیح ارتباط

دوره های درمانی با حضور همسرانی که از وجود مشکل طالق عاطفی رنج می برند و یا متقاضی طالق هستند 

 زا طالق، فرزندان مطلقه، مردان و زنان یباال نرخ. است ازدواج به متصل یموضوع طالق. پیشنهاد می شود

 ات طلبد یم رو نیا از و ساخته روبرو مخاطره با را جامعه اتیح تواند یم ندهیآ در خانواده انیبن دنیپاش هم

 .کنند دایپ ورود موضوع به شده حساب و نو یکردیرو با موضوع در ریدرگ یها نهاد ریسا و مجلس دولت،
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 تشکر و قدرداني 

دکتری نویسنده اول است. بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه 

اسالمی تنکابن جهت ارائه مجوز انجام پژوهش، و همچنین کلیه شرکت کننده گان در این پژوهش تقدیر و 

 شود. می تشکر

 

 موازین اخالقي

اطمینان از محرمانه بودن گان و با جلب رضایت آگاهانه شرکت کنندهمالحظات اخالقی در این پژوهش 

 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
(. اثربخشی ازآموزش تنظیم 8931) .رضا جوبنه، قاسمی خدیجه.، خوانی، هفت پور عیسی فرهاد.، اصغری،

 1هیجان بر فرسودگی زناشویی و طالق عاطفی زنانی که خواهان طالق هستند. مجله مددکاری اجتماعی. 

(8: )28-85 

 میتنظ آموزش یاثربخش(. 8931). رضا ،جوبنه یقاسمو  ،.جهیخد ی،خوان هفت پور یسیع ،.فرهاد ی،اصغر

  بر جانیه

 (. روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه 8931سرمد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان )

 زوج رویکرد دو بخشی اثر مقایسه(. 8933. )عبداهلل آبادی، شفیع  ،.اهلل رحمت پور، نورانی ،.صدیقه سیدآبادی،

  درمانی

 بر( یماگوتراپیا)یارتباط یرسازیتصو و یمشارکت یهایدرمانزوج یبخش اثر(. 8939) .منصور ان،یشجاع 

 دیهش دانشگاه نامه،انیپا. بهبهان شهر مراکز به کننده مراجعه آشفته یهازوج تیمیصم  و یارتباط یالگوها
  یتخصص یدکترا. یروانشناس وی تیترب علوم دانشکده - اهواز چمران

 و مدارجانیه یدرمانزوج یاثربخش سهیمقا(. 8939). هللیول ،فرزاد ،.شکوه ،نژادینواب ،.نینازن ،فردانیش

      11-14( :2) 5. خانواده یروانشناس. نیزوج ییزناشو یتمندیرضا   بر یماگوتراپیا

 طالق با یکودک در یبدرفتار یهمبستگ(. 8939) .محسن ی،سلطان طهور یاحمد ،.السادات اکرم ی،لواسان یعلو

 فصلنامه. جانیه میدرتنظ یدشوار و هیاول ناسازگار یهاطرحواره ،یدلبستگ یهاسبک یاواسطه یعاطف

  41-53( :5) 9 .سالمت یارتقا تیریمد



  812 |                                                                2  شماره |          3دوره   |         8088   تابستان   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 برنامه بر یمبتن یدرمان وارهطرح یاثربخش (.8931) .نبیز ی،لنگرود نژاد جعفر ،.افسانه ی،اصل زادهیعل

 ییزناشو تعارضات با زنان در یآورتاب و یسازگار ت،یمیصم در یآگاهذهن و رشیپذی   ارتباط یسازیغن

 249-251( :9) 1 .البرز یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش یعلم هینشر. کرج شهرستان

 گسلش و یجوشهم ،یشناخت یریپذانعطاف یسهیمقا(. 2121. )، سحرزادهیدوستعل ، علی.،زادگان یسیع

  .29-84 :(5) 4 ی.راپزشکیپ و ییماما ،یپرستار فصلنامه. طالق یمتقاض مردان    و زنان در یشناخت

 پژوهش. کیفی تحلیل یک: ها زوج صمیمیت ارتقاء های مولفه بررسی (.8933) .بابک زاده، اسالم الهام.، فرخی،

  211-812(: 19)83(. مشاوره های پژوهش و ها تازه) مشاوره های

 28-85(: 8) 1. یاجتماع یمددکار فصلنامه. طالق یمتقاض زنان یعاطف طالق و ییزناشوی  فرسودگ     

 حل و یدفاع یها زمیبرمکان یماگوتراپیا یگروه آموزش یاثربخش(. 8939) .مژگان ،یاتیح .،نیحس ن،یمت

 11-99 :(92)1 .یدرمان روان و مشاوره فرهنگ. زنان مشکل

(. پیش بینی صمیمیت زناشویی 2121یوسفی، ناصر. ) پور، ثنا.، ایجادی، سحر.، دهقان محمودپور، عبدالباسط.،

زنان بر اساس ذهن آگاهی ، الگوهای حل تعارض ، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفاه اجتماعی. فصلنامه 

 19-812، (93) 81 تحقیقات روانشناسی اجتماعی. 

گروهی زوج درمانی مقایسه اثربخشی آموزش (. 8933امیری، حسن. ) عارفی، مختار.، نژاد، مهوش.، معاذی

-25(: 19) 83مشاوره.  های ین. پژوهشمبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی برصمیمیت جنسی زوج

51  

 بر مدار جانیه یدرمان طرحواره درمان یاثربخش(. 8939. )حامد ،برماس.، هیمهد ی،صالح .،ترایم ،آمال کین

                                                                                             815-841 :(5)89 ی.روانشناخت مطالعات. نیزوج ییزناشو تیرضا

 یرحمان ترجمه. زوجها یعمل یراهنما: دلخواهتان عشق افتیدر(. 2111) .هلن هانت، .،لیهارو کس،یهندر

 .آفتاب نسل: تهران (8934) ی.مرتض ،ینظر.، حسن شمس،

 ،ینظر .،حسن شمس،ی رحمان ترجمه. آسان ییزناشو یراهنما(. 2189) .هلن هانت،.، لیهارو کس،یهندر

 آفتاب نسل: تهران(. 8934) ی.مرتض

 رشه مشاوره مراکز به کننده مراجعه های زوج تعارضات بر( ایماگوتراپی) ارتباطی تصویرسازی و مدار هیجان

      5-29( :19) 83. مشاوره های پژوهش تهران،
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*** 

 گاتمن عاطفي طالق پرسشنامه
 خیر     بله     سواالت                                                                  

 1 8 تنهایی می کنم.در این ازدواج بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردم احساس 8

 1 8 .ما آنقدرها که آرزو داشتم بهم نزدیک نیستیم2

 1 8 .در این ازدواج احساس بیهودگی می کنم9

 1 8 .انجام کارهای مشترک برایم خسته کننده است5

 1 8 .حتی وقتی با هم هستیم احساس بی قراری و اندوه می کنم4

 1 8 کنم.بیشتر وقتها نمیدانم خود را چگونه سرگرم 9

 1 8 .گاهی در این ازدواج احساس بی حوصلگی و بیقراری میکنم1

 1 8 .در حسرت کسی هستم که در کنار او احساس نزدیکی کنم1

 1 8 .حس تنهایی بسیار آزارم میدهد3

 1 8 .انگار ازدواجم چیزی کم دارد81

 1 8 .کاش اطرافیانم بیشتر به من زنگ میزدند88

 1 8 کسی را داشتم که در کنارش باشم .اغلب دلم میخواهد82

 1 8 .احساس نمیکنم بخشی از زندگی کسی هستم89

 1 8 .احساس نمیکنم به کسی تعلق دارم85

 1 8 .اغلب به لحاظ عاطفی احساس انزوا میکنم84

 1 8 .در این ازدواج احساس طرد شدگی میکنم89

 1 8  •.کسی را ندارم که به او پناه ببرم81

 1 8 در رابطه با همسرم احساس میکنم فراموش شده ام.اغلب 81

 1 8 .هیچ کس مرا نمیشناسد83

 1 8 .هیچ کس مرا درک نمیکند21

 1 8 .اغلب هیچ کس را ندارم که با او حرف بزنم28

 1 8 .اغلب نیاز شدیدی به داشتن یک هم صحبت احساس میکنم22

 1 8 گذاشته شده اماحساس میکنم در این ازدواج کامال کنار  •29

 1 8 .احساس جدا بودن میکنم)با همسرم(25

*** 
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 پرسشنامه استاندارد تحمل ناکامي هارینگتون

کامال  سواالت                    

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال  مخالفم

 مخالفم

همیشه به دنبال آسان ترین راه برای حل مسایل هستم، تحمل شرایط -8

  ندارم.دشوار را 

4 5 9 2 8 

برای چیزهایی که در حال حاضر خواهان آن هستم، نمی توانم صبر -2

 کنم.

4 5 9 2 8 

باید هر چه سریعتر از شر احساسات ناراحت کننده خالص شوم و گرنه -9

  نمی توانم آن را تحمل کنم.

4 5 9 2 8 

 8 2 9 5 4 کنم. موانعی را که در تحقق استعدادهایم وجود دارند، نمیتوانم تحمل-5

انجام دادن تکالیفی که بیش از حد سخت به نظر میرسند را نمیتوانم -4

 تحمل کنم.

4 5 9 2 8 

 8 2 9 5 4 برای من قابل تحمل نیست که دیگران برخالف خواسته هایم عمل کنند.-9

 8 2 9 5 4 نمی توانم این احساس که دارم دیوانه میشوم را تحمل کنم.-1

 8 2 9 5 4 به هدف هایم، ناکامی را تحمل میکنم.در رسیدن -1

 8 2 9 5 4 زمانی که سرحال نیستم انجام دادن تکالیف برایم سخت است.-3

 سدی ام¬برایم قابل تحمل نیست که دیگران در برابر راهی که برگزیده-81

 .کنند ایجاد

4 5 9 2 8 

 8 2 9 5 4 برخی افکار را تحمل نمی کنم.-88

بدانم پایین آوردن سطح معیارهایم برایم سودمند است، حتی اگر -82

 تحمل کاستن از آن را ندارم.

4 5 9 2 8 

 8 2 9 5 4 نمیتوانم به زور خودم را برای انجام دادن کاری مجبور کنم.-89

 8 2 9 5 4 قطعی و مسلم بودن را نمی توانم تحمل کنم.-85

 8 2 9 5 4 را ندارم. تحمل شرایطی که در آن احساس ناراحتی می کنم-84

اجبار برای انجام دادن شغلی که از آن رضایت ندارم، برایم قابل تحمل -89

 نیست.

4 5 9 2 8 

دردسر اینکه کاری را باید همین االن انجام دهم برایم قابل تحمل -81

 نیست.

4 5 9 2 8 

 8 2 9 5 4 نمی توانم تسلیم خواسته های دیگران شوم.-81

 8 2 9 5 4 آشفته را ندارم. تحمل احساسات-83

 8 2 9 5 4 ناکامی در انجام دادن کار مورد عالقه ام را نمی توانم تحمل کنم.-21

 8 2 9 5 4 نمی توانم کارهایی که خیلی دردسر دارد را تحمل کنم.-28

 8 2 9 5 4 با وجود سرزنش دیگران نمی توانم رفتارم را تغییر دهم.-22

چیزهایی هستم که امکان آن وجود ندارد، نمی وقتی خواهان تغییر -29

  توانم خوشحال باشم تا به زندگی ام برسم.

4 5 9 2 8 

 8 2 9 5 4 نمی توانم تحمل کنم که در کارها نفر اول نباشم.-25

 8 2 9 5 4   اصرار برای انجام تکالیف ناخوشایند برایم قابل تحمل نیست.-24

 8 2 9 5 4 مخصوصاً اگر بدانم که حق با من است.نمی توانم انتقاد را بپذیرم، -29

 8 2 9 5 4 از دست دادن کنترل احساساتم برایم قابل تحمل نیست.-21

 8 2 9 5 4 هیچ لغزشی در انضباط شخصی را نمی توانم تحمل کنم.-21

 8 2 9 5 4 اینکه نادیده گرفته شوم برایم قابل تحمل نیست.-23

 8 2 9 5 4                           . غیرمنصفانه با من رفتار شود را ندارمتحمل اینکه به طور -91

برایم سخت دشوار است که کسی مرا بدون هیچگونه توضیحی ترک -98

          کند.

4 5 9 2 8 
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به خاطر هدف های دوردست نمی توانم لذت های فوری را از دست -92

                   بدهم.

4 5 9 2 8 

 8 2 9 5 4 نمی توانم تحمل کنم که با من بی احترامی کنند.-99

 8 2 9 5 4 نمی توانم اکنون از چیزهایی که در گذشته نداشته ام محروم شوم.-95

                . نمی توانم رفتار بد یا احمقانه دیگران را تحمل کنم-94

  

4 5 9 2 8 

*** 

 مقیاس دشواری های تنظیم هیجاني

 تقریباً عبارات                       

 هرگز     

گاهی 

 اوقات    

نیمی   

 ازاوقات   

 بیشتر

 اوقات

تقریباً 

 همیشه

 4 5 9 2 8 احساساتم برای من شفاف هستند.  8

 4 5 9 2 8 من به اینکه چه احساسی دارم، توجه می کنم. 2

 4 5 9 2 8 من هیجاناتم را به صورت شدید و خارج از کنترل، تجربه می کنم.  9

 4 5 9 2 8 من نمی دانم چگونه احساسی دارم.  5

 4 5 9 2 8 برایم مشکل است که از احساساتم سر در بیاورم.  4

 4 5 9 2 8 من به احساساتم توجه می کنم.  9

 4 5 9 2 8 من دقیقاً میدانم که چگونه احساس می کنم.  1

 4 5 9 2 8 احساساتم برایم مهم است 1

 4 5 9 2 8 من در مورد آنچه احساس می کنم، گیج هستم.  3

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، هیجاناتم را درک می کنم.  81

خودم خشمگین می وقتی آشفته می شوم، به خاطر داشتن چنین احساسی از  88

 شوم.

8 2 9 5 4 

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، از چنین احساسی خجالت می کشم.  82

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، برای انجام کارهایم با مشکل مواجه می شوم. 89

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، کنترلم را از دست می دهم. 85

 4 5 9 2 8 زیادی در همان حالت باقی می مانم.وقتی آشفته می شوم، مدت  84

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، معتقدم که سرانجام بسیار افسرده خواهم شد. 89

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، معقتدم که احساساتم قابل اطمینان و مهم هستند. 81

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، تمرکز برچیزهای دیگر برایم مشکل است. 81

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، احساس می کنم که خارج از کنترل هستم. 83

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، هنوز هم می توانم کارها را انجام دهم. 21

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، به خاطر داشتن چنین احساسی از خودم شرمگین هستم. 28

که نهایتاً می توانم راهی برای داشتن احساس بهتر  وقتی آشفته می شوم، میدانم 22

 پیداکنم

8 2 9 5 4 

 4 5 9 2 8 .هستم ضعیف که کنم می احساس شوم، می آشفته وقتی – 29

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، احساس می کنم می توانم رفتارهایم را کنترل کنم. 25

 4 5 9 2 8 احساس گناه می کنم. وقتی آشفته می شوم، به خاطر داشتن چنین احساسی، 24

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، تمرکز کردن برایم دشوار است. 29

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، کنترل رفتارهایم برایم دشوار است. 21

وقتی آشفته می شوم، گمان می کنم که نمی توانم کاری انجام دهم تا احساس  21

 بهتری داشته باشیم.

8 2 9 5 4 

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، به خاطر داشتن چنین احساسی از خودم آرزده خاطر میشوم. 23

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، احساس خیلی بدی در مورد خودم پیدا می کنم. 91
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وقتی آشفته می شوم، معتقدم که غرق شدن در ناراحتی تنها کاری است که می توانم 

 انجام دهم.

8 2 9 5 4 

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، کنترلم را روی رفتارهایم از دست می دهم. 92

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، فکر کردن درباره هر چیزی برای دشوار است. 99

 4 5 9 2 8 وقتی آشتفه می شوم، نیاز دارم تا دریابم که واقعاً چه احساسی دارم. 95

 4 5 9 2 8 می کشد تا احساس بهتری داشته باشم. وقتی آشفته می شوم، خیلی طول 94

 4 5 9 2 8 وقتی آشفته می شوم، تحت فشار هیجاناتم قرار می گیرم. 99
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The Effectiveness of Schema Therapy and Imago 

Therapy on the Difficulty of Emotion Regulation and 

Failure in People Involved in Emotional Divorce 

 
 

Arezoo. Nezami 1, Hamidreza. Vatankhah 2*, Mohammad Reza. Zarbakhsh 3 & 

Shahreh. Ghorban Shiroudi 3 

 
 

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 semi-

experimental 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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