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Abstract
Introduction: Today, attention to the family and its role in building a healthy society has received 
more and more attention from psychologists and researchers. One of the most important issues in a 
marital relationship is boredom. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Schema 
Therapy" and "Imago Relationship Therapy" on marital boredom of couples in Qom.
Methods: In this semi-experimental research, a pre-test, post-test and follow-up design was used 
with a control group. The statistical population included all couples who referred to the counseling 
center of Qom Young Cultural Center in 2020.30 couples by simple random method were chosen by 
lottery. The instruments used in the study included demographic questionnaire, the “Marital Boredom 
Scale”. The validity of the scale was measured by the content validity index and the reliability by the 
internal consistency method by calculating the Cronbach's alpha coefficient. "Schema Therapy" was 
performed in 8 sessions of 90 minutes (one session per week) and "Imago Relationship Therapy" was 
performed in 10 sessions of 90 minutes. Data were analyzed in SPSS. 23.
Results: There was no significant difference between the mean scores of marital boredom between 
"Schema Therapy" and "Imago Relationship Therapy" (P-value <0.05). The difference in the mean 
score of marital boredom variable between the "Schema Therapy" groups with control and also the 
"Imago Relationship Therapy" groups with control in the pre-test stage is not significant. But in the 
post-test and follow-up stage it was significant (P-value <0.05). In the groups of "Schema Therapy" 
and “Imago Relationship Therapy”, the difference between the mean scores of marital boredom in the 
stages of pre-test with post-test, pre-test with follow-up and post-test with follow-up was significant 
(P-value <0.05). But in the control group, the difference between the mean scores of marital boredom 
was not significant in any of the 2 to 2 stages (P-value <0.05).
Conclusions: "Schema Therapy" and “Imago Relationship Therapy” were significant on the marital 
boredom of couples in Qom. Therefore, it is suggested that psychologists and counselors use both 
treatments to reduce marital problems and especially marital boredom.
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چکیده
مقدمــه: امــروزه توجــه بــه خانــواده و نقــش آن در برپایــی جامعــه ســالم بیــش از پیــش مــورد توجــه روانشناســان و پژوهشــگران قــرار 
گرفتــه اســت. یکــی از مســائل مهــم و حائــز اهمیــت در رابطــه زناشــویی، دلزدگــی مــی باشــد. هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن اثر بخشــی 

"طرحــواره درمانــی" و "درمــان تصویرســازی ارتباطــی" بــر دلزدگــی زناشــویی زوج هــای شــهر قــم اســت. 
روش کار : در پژوهــش نیمــه تجربــی حاضــر، از طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری بــا گــروه کنتــرل اســتفاده شــد. جامعــه 
ــه  ــود. 30 زوج ب ــه مرکــز مشــاوره فرهنگســرای جــوان در شــهر قــم در ســال 1399 ب آمــاری شــامل کلیــه زوجیــن مراجعــه کننــده ب
روش تصادفــی ســاده بــا قرعــه کشــی انتخــاب شــدند. ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و "مقیــاس 
دلزدگــی زناشــویی" )Marital Boredom Scale( بــود. روایــی مقیــاس بــه روش شــاخص روایــی محتــوا و پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ ســنجیده شــد. "طرحــواره درمانــی" طــی 8 جلســه 90 دقیقــه ای )بــه صــورت هــر هفتــه یــک 
جلســه( و "درمــان تصویرســازی ارتباطــی" طــی 10جلســه 90 دقیقــه ای، اجــرا گردیــد. داده هــا در نــرم افــزار اس پــس اس اس نســخه 

23 تحلیــل گردیــد.
ــازی  ــان تصویرس ــی" و "درم ــواره درمان ــای "طرح ــروه ه ــن گ ــویی در بی ــی زناش ــر دلزدگ ــره متغی ــن نم ــاوت میانگی ــا: تف یافته ه
ارتباطــی" معنــادار نبــود )P-value<0/05(. تفــاوت میانگیــن نمــره متغیــر دلزدگــی زناشــویی در بیــن گــروه هــای "طرحــواره درمانــی" 
بــا کنتــرل و همچنیــن گــروه هــای "درمــان تصویرســازی ارتباطــی" بــا کنتــرل در مرحلــه پیــش آزمــون معنــادار نیســت. امــا در مرحلــه 
پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار بــوده اســت )P-value<0/05(. در گــروه هــای "طرحــواره درمانــی" و "درمــان تصویرســازی ارتباطــی"، 
تفــاوت میانگیــن نمــره متغیــر دلزدگــی زناشــویی در مراحــل پیــش آزمــون بــا پــس آزمــون، پیــش آزمــون بــا پیگیــری و پــس آزمــون بــا 
پیگیــری معنــادار بــوده اســت )P-value <0/05(. امــا در گــروه کنتــرل، تفــاوت میانگیــن نمــره متغیــر دلزدگــی زناشــویی در هیچکــدام از 

 .)P-value <0/05( مراحــل 2 بــه 2 معنــادار نبــود
نتیجه گیــری: "طرحــواره درمانــی" و "درمــان تصویرســازی ارتباطــی" بــر دلزدگــی زناشــویی زوج هــای شــهر قــم معنــادار بــود. لــذا، 
پیشــنهاد مــی شــود روان شناســان و مشــاوران جهــت کاهــش مشــکالت زناشــویی و بــه خصــوص دلزدگــی زناشــویی از هــر دو درمــان 

بهــره گیرنــد.
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مقدمه
نظــام خانــواده در زمــره مهــم تریــن نظــام هــاي اجتماعــي اســت 
ــد و روابــط نزدیــک  ــه برقــراري و حفــظ پیون ــاز ب و از ایــن رو، نی
بــا دیگــران بــه عنــوان انگیــزه اساســي و بنیــادي بشــر قلمــداد مي 
شــود )1(. لــذا، در جهــان امــروز مهمتریــن انتظــار از الگــوي ازدواج 
ایــن اســت کــه زوج هــا بــه نیازهــاي یکدیگــر بــه ابــراز عشــق، 
صمیمیــت و عاطفــه توجــه کننــد )2(. افــزون بــر ایــن، ازدواج بــه 
عنــوان صمیمانــه تریــن رابطــه بزرگســالي محســوب مــی گــردد 
کــه توانایــي پرورانــدن صمیمیــت را دارد. ، اهمیــت آن اغلــب بــه 
خاطــر نقــش اساســي آن در رشــد روابــط نزدیــک و رابطــه آن بــا 
رضایــت زناشــویي برجســته مــي شــود. از اینــرو زوج هــا بایــد راه 
هــاي جدیــد برقــراري ارتباط بــا یکدیگــر را فراگیرنــد و روش هاي 
اساســي پیونددهنــده خــود و همسرشــان را تغییــر دهنــد؛ زمانیکــه 
ــد، صمیمیــت و  ــن امــر شکســت مــي خورن زوجیــن در انجــام ای
 )couple burnout( تعهــد متقابــل گسســته و دلزدگــي زناشــویي

ایجــاد مــي شــود )3(. 
دلزدگــی فرســودگی جســمی، عاطفــی و روانــی اســت و زوجینــی 
را متأثــر مــی ســازد کــه توقــع دارنــد عشــق رویایــی بــه زندگــی 
ــه  ــد ک ــی کن ــروز م ــی ب ــت زمان ــن حال ــا ببخشــد و ای شــان معن
آن هــا متوجــه شــوند علیرغــم تــالش هایشــان، رابطــه زناشــویی 
ــارت  ــد داد )4(. بعب ــا نخواه ــی معن ــه زندگ ــا ب ــقانه آن ه و عاش
ــد و  ــروز مــي کن ــت ناکامــي در عشــق ب ــه عل دیگــر، دلزدگــي ب
پاســخي اســت در برابــر مســائل وجودي انباشــته شــدن فشــارهاي 
روانــي تضعیــف کننــده عشــق؛ کــه افزایــش تدریجــي خســتگي، 
ــي  ــروز دلزدگ ــه ب ــک ب ــاي کوچ ــع رنجش ه ــي و تجمی یکنواخت
ــد  ــی، بای ــودن دلزدگ ــرف نم ــرای برط ــردد )5(. ب ــی گ ــر م منج
ــد بررســي  ــه نیازمن ــود ک ــا اصــالح ش ــت زوج ه اســاس صمیمی
پویایــي هــاي درون فــردي و بیــن فــردي اســت )3(. آمــار رو بــه 
رشــد طــالق نیــز، تاییدکننــده ایــن حقیقــت اســت کــه بســیاری 
ــاکام را  ــای ن ــدن در ازدواج ه ــه مان ــبت ب ــی نس ــن تمایل از زوجی
ــواده در مخاطــره بحــران جــدی قــرار دارد و  نداشــته و نظــام خان
از آنجایــی کــه رضایــت و صمیمیــت زناشــویی، تاثیــر بســزایی بــر 
ســالمت روانــی و جســمانی اعضــای خانــواده مــی گــذارد، عــدم 
ارضــای نیازهــای عاطفــی ســبب بــروز اختــالالت، عدم ســازگاری 

در زندگــی و عــدم موفقیــت مــی گــردد )6(. 
ــای  ــرش ه ــا و نگ ــی باوره ــه بررس ــه ب ــی ک ــی از روش های یک
ــواره  ــردازد، »طرح ــی پ ــرد م ــی ف ــات کنون ــر ارتباط ــته ب گذش
ــر  ــی«، ب ــواره درمان ــت. طرح ــی« )Schema Therapy( اس درمان
الگوهــاي خــود ویرانگــر تفکــر، احســاس و رفتــاري کــه از دوران 

کودکــی فــرد ریشــه گرفتــه  و در سراســر طــول زندگــی فــرد تکرار                                                                                            
مــی شــود، تمرکز مــی کنــد کــه در چارچــوب واژه هــاي »طرحواره 
ــده  ــه نامی ــاي ناســازگار اولی ــواره ه ــا طرح ــن الگوه ــی«، ای درمان
ــاي  ــدن نیازه ــرآورده ش ــی در ب ــا و ناکام ــدم ارض ــوند. ع ــی ش م
ــی و  ــت، خودانگیختگ ــرش، هوی ــت و پذی ــه امنی ــاز ب ــادي )نی بنی
تفریــح و خویشــتن داري( در دوران کودکــی فــرد، موجــب شــکل 
گیــري طرحــواره هــاي مختــل مــی شــوند )7(. واضــح اســت کــه 
ــان یــک  ــه همیشــه خــود را در جری طرحوارههــای ناســازگار اولی
ــی  ــا معمــوال زمان ــواره ه ــن طرح ــد و ای رابطــه نشــان مــی دهن
آشــکار مــی شــوند کــه انســان هــا در رونــد زندگــی و در تعامــل بــا 
دیگــران، بــه ویــژه رابطــه زناشــویی بــه گونــه ای عمــل مــی کنند 
کــه طرحــواره هــای آن هــا تأییــد شــود، حتــی اگــر برداشــت اولیه 

آن هــا نادرســت باشــد )8(.
از دیگــر روش هــای درمانــی مــورد اســتفاده بــرای بهبــود روابــط 
زوجیــن دچــار دلزدگــی زناشــویی، مــی تــوان بــه »درمــان 
  )Imago Relationship Therapy( ارتباطــی«  تصویرســازی 
اشــاره نمــود )9(. » درمــان تصویرســازی ارتباطــی« روشــی 
اســت جهــت بهبــود روابــط زناشــویی و درمــان متقابــل آگاهانــه 
صدمــات دوران کودکــی بیــن همســران را ســهولت مــی بخشــد 
ــر اســاس »درمــان تصویرســازی ارتباطــی«،  انســان هــا  )10(. ب
ــه                               ــردی ک ــودآگاه، از ف ــری ناخ ــای تصوی ــر مبن ــود را ب همســر خ
مــی توانــد او را کامــل کنــد )کــه آرمــان خردســالی نامیــده مــی 
شــود(، انتخــاب مــی کننــد )11(. »درمــان تصویرســازی ارتباطــی« 
بــر ایــن نکتــه داللــت دارد کــه درمــان فــرد در نتیجــه تعامــالت 
و ارتبــاط عاشــقانه متعهــد، میســر مــی شــود؛ چــرا کــه، » درمــان 
ــراد  ــردن اف ــد ک ــد و مقی ــامل متعه ــی«  ش ــازی ارتباط تصویرس
ــری  ــرای یادگی ــان ب ــود و همسرش ــی خ ــات روح ــه درک صدم ب
ــا  ــد تکــه هــای گــم ی ــوده و در ایــن رون ــد ب مهــارت هــای جدی
ــده  ــاز گردان ــود ب ــود خ ــه وج ــاره ب ــان را دوب ــده از وجودش انکارش
ــج  ــند )12(. نتای ــی رس ــی م ــل روان ــه تکام ــب ب ــن ترتی ــه ای و ب
پژوهــش هــای مختلــف نشــانگر کارآیــی »درمــان تصویرســازی 
ارتباطــی« در بهبــود صمیمیــت، رشــد ارتباطــات دوســتانه و 
صمیمانــه بیــن زوجیــن، بهبــود رضایــت زناشــویی )14،13(، تعهــد 
ــور و هیجــان جنســی و عشــق، کاهــش  ــویی، ش ــاد زناش و اعتم
تعارضــات زناشــویی )15(، کاهــش فرســودگی و کاهش مشــکالت 
زوجیــن و بهبــود وضعیــت زناشــویی )16(، بهبــود کارکــرد عاطفی، 
روانشــناختی، جنســی، جســمی و اجتماعــی- تفریحــی صمیمیــت 

ــد.  ــی باش ــویی )17-19( م زناش
بــا عنایــت بــه مطالــب ذکــر شــده و مســتقل از تفــاوت هــای ذاتی 
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بیــن، »طرحــواره درمانــی«  و »درمــان تصویرســازی ارتباطــی«، 
ــی بخصــوص،  ــاختار فرهنگ ــر س ــا در ه ــذاری آن ه ــزان اثرگ می
تحــت تأثیــر عوامــل فرهنگــی حاکــم بــر آن ســاختار، تفــاوت های 
بیشــتری را مــی توانــد شــکل دهــد. بــا توجــه بــه خــالء پژوهشــی 
)20، 12، 10، 7( در زمینــه بکارگیــری 2 روش درمانــی فــوق، 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی »طرحــواره درمانــی« 
و »درمــان تصویرســازی ارتباطــی« بــر دلزدگــی زناشــویی زوجیــن 

شــهر قــم انجــام شــد. 

روش  کار
روش پژوهــش حاضــر ار نــوع نیمــه تجربــی و بــا اســتفاده از طــرح 
ــود.  ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــری ب ــون، پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم پی
جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه زوجیــن دارای تعارضــات زناشــویی 
مراجعــه کننــده بــه مرکــز مشــاوره فرهنگســرای جــوان در شــهر 
قــم در ســال 1399 بــود.  تمامــی 30 زوج مراجعــه کننــده در ســال 
ــی زناشــویی« غربالگــری شــدند.  ــاس دلزدگ 1399 توســط »مقی
زوجینــی کــه نمــره بدســت آمــده ایشــان 90 و بــه بــاال از 140 بود 
ــدند.  ــناخته ش ــی زناشــویی ش ــن دارای دلزدگ ــوان زوجی )21(، بعن
بــه ایــن ترتیــب، از میــان نمونــه هــای غربــال شــده 30 زوج )60 
تــن( کــه دارای بیشــترین میــزان دلزدگــی زناشــویی بودنــد، از نظر 
همتــا بــودن در معیــار  هــای ورودی واجــد شــرایط بــوده، انتخــاب 
شــدند و بــه صــورت تصادفــی ســاده بــه روش قرعــه کشــی در 3 
گــروه )2 گــروه مداخلــه و یــک گــروه کنتــرل: هــر گــروه 20تــن( 

تقســیم بنــدی شــدند. 
معیارهــای ورود بــه پژوهــش شــامل: عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخدر، 
عــدم دریافــت خدمــات روانپزشــکی و عــدم اســتفاده از داروهــای 
ــا  ــخصیتی )ب ــی ـ ش ــاد روان ــالل ح ــتن اخت ــکی، نداش روان پزش
ــه هــا(، نداشــتن  ــده مشــاوره و ســوال از خــود نمون بررســی پرون
ــا  تعــارض هــای حــاد و بحرانــی یــا در آســتانه طــالق نبــودن )ب
مصاحبــه مختصــر و ســوال پرســیدن در مــورد ســابقه پزشــکی(، 
ــی  ــابقه زندگ ــال س ــر 6 س ــال و حداکث ــک س ــل ی ــتن حداق داش
مشــترک،  داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی دیپلــم )برای کســب 
اطمینــان از درک عبــارات ابزارهــای مــورد اســتفاده در پژوهــش(، 
عــدم ابتــال بــه بیمــاری جســمی یــا روانــی در هــر یــک از زوجیــن 
)بــا پاســخی کــه بــه ســواالت ســابقه پزشــکی جســمی و روانــی 
ــی- آموزشــی  ــان در جلســات درمان ــدم شــرکت همزم ــد(، ع دادن
ــود.  ــی ب ــات آموزش ــان جلس ــا پای ــرکت زوج ت ــی و ش روانشناس
ــه  ــه ب ــرکت در 3 جلس ــدم ش ــامل: ع ــز ش ــروج نی ــای خ معیاره
صــورت مــداوم در جلســات )»طرحــواره درمانــی« و یــا » درمــان 

ــود. تصویرســازی ارتباطــی«( ب
ــنامه  ــا از پرسش ــع آوری داده ه ــرای جم ــر، ب ــش حاض در پژوه
جمعیــت شــناختی کــه شــامل: ســن، مــدت ازدواج، میــزان 

ــود. ــدان ب ــداد فرزن ــالت و تع تحصی
»مقیــاس دلزدگــی زناشــویی« )Marital Boredom Scale( کــه 
ــت  ــزار در دس ــی اب ــکان طراح ــال 1996 )م ــط Pines در س توس
ــارت و  ــاس دارای 20 عب ــن مقی نیســت( طراحــی شــده اســت. ای
شــامل 3 زیرمقیــاس خســتگی جســمی )physical fatigue( )مثل 
ــا 5  ــواب( ب ــالالت خ ــتن اخت ــتی و داش ــتگی، سس ــاس خس احس
 emotional( عبــارت شــامل 16، 10، 7، 4، 1؛ فرســودگی عاطفــی
exhaustion( )مثــل احســاس افســردگی، ناامیــدی، در دام افتادن( 

بــا 9 عبــارت شــامل 20، 17، 14، 13، 11، 9، 6، 5، 2 و فرســودگی 
روانــی )mental exhaustion( )مثــل احســاس بــی ارزشــی، 
ــارت شــامل 19، 18،  ــا 6 عب ــه همســر( ب ســرخوردگی و خشــم ب
15، 12، 8، 3 مــی باشــد. ایــن مقیــاس بــا لیکــرت 7 تایــی )هرگــز 
1، یکبــار بــه مــدت طوالنــی 2، بنــدرت 3، گاهــی 4، معمــوال 5، 
غالبــا 6، همیشــه 7( درجــه بنــدی شــده اســت. حداقــل نمــره 20 و 
حداکثــر نمــره 140 مــی باشــد. تفســیر نمــره نیــز بــه ایــن ترتیــب 
مــی باشــد کــه نمــره بیــن 20 تــا 50: دلزدگــی زناشــویی پاییــن، 
ــا 89: دلزدگــی زناشــویی متوســط و نمــره 90 و  نمــره بیــن 51 ت

باالتــر: دلزدگــی زناشــویی بــاال تفســیر مــی گــردد )21(.
Pines & Nunes )22( در پژوهــش خــود، روایی«مقیــاس دلزدگی 

زناشــویی« را گــزارش نکردنــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
ــجویان  ــه ای از دانش ــاخ در نمون ــب آلفاکرونب ــبه ضری ــا محاس ب
تحصیــالت تکمیلــی رشــته علــوم اجتماعــی از 6 کشــور )ایــاالت 
متحــده، انگلیــس، اســرائیل، فنالنــد، پرتغــال و اســپانیا( را بــه تعداد 
1572 تــن، بررســی و 0/91 تــا 0/93 بــه دســت آمــد. همچنیــن، 
ــاه  ــی 1 م ــه زمان ــه فاصل ــاز آزمــون ب ــه روش آزمــون- ب ــات ب ثب
0/89 ، بــه فاصلــه زمانــی 2 مــاه 0/76 و بــه فاصلــه زمانــی 4 مــاه 

0/66 گــزارش شــد. 
پژوهــش خارجــی دیگــر کــه ســنجش روایــی و پایایــی »مقیــاس 

دلزدگــی زناشــویی« را انجــام داده باشــد، یافــت نگردیــد.
دلزدگــی  روایی»مقیــاس   ،)23( همــکاران  و  پوریــان  صفــی 
ــتفاده از 2 روش  ــا اس ــی را ب ــد. پایای ــزارش نکردن زناشــویی« را گ
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و تنصیــف، بــر 
ــتان  ــالق شهرس ــی ط ــکل از 60 زن متقاض ــه ای متش روی نمون
دلفــان )اســتان لرســتان( ســنجیده و بــرای کل مقیــاس، بــه ترتیب 

ــد.  ــزارش نمودن ــا 0/94 و 0/92 گ ــر ب براب
ــویی«  ــی زناش ــاس دلزدگ ــی »مقی ــش )24(، روای ــادری و آزادمن ن
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را نســنجیده انــد. امــا، پایایــی را بــا اســتفاده از 2 روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و تنصیــف در بیــن 200 
تــن از کارکنــان زن و مــرد متاهــل شــرکت ملــی مناطــق نفــت 
خیــز جنــوب مــورد ســنجش قــرار دادنــد و نتایــج بــه ترتیــب 0/92 

و 0/90 گــزارش شــد. 
ــه  ــویی« ب ــی زناش ــاس دلزدگ ــی »مقی ــر روای ــش حاض در پژوه
 )Content Validity Index( روش شــاخص روایــی محتــوای
ــامل  ــن ش ــرکت 10 ت ــا ش ــه روش  Bausell & Waltz )25( ب ب
)9 مــرد و 1 زن( در رشــته تحصیلــی روانشناســی )گرایــش هــای 
کــودک و نوجــوان، عمومــی و بالینــی( دانشــگاه آزاد قــم بررســی 
شــد. بدیــن صــورت کــه متخصصــان »مربــوط بــودن«، »واضــح 

بــودن« و »ســاده بــودن« هــر عبــارت را بــر اســاس یــک طیــف 
لیکرتــی 4 قســمتی مشــخص مــی کننــد. همچنیــن، توصیــه شــد 
کــه اگــر شــاخص هــا مناســب نبــود، مــی تواننــد عبارتــی را حدف 
کننــد. یافتــه هــا نشــان داد کــه در قســمت مربــوط بــودن87/75 
درصــد در قســمت واضــح بــودن 81/50 درصد و در قســمت ســاده 
بــودن 80/25 درصــد بــود. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
ــا(  ــه ه ــن 30 زوج )نمون ــاخ در بی ــای کرونب ــب آلف محاســبه ضری

محاســبه و 0/86 بــه دســت آمــد.
 Young ــی« در خــارج از کشــور توســط ــی »طرحــواره درمان روای
و همــکاران )26( منتشــر و مــورد تاییــد گــزارش شــده اســت. در 
داخــل ایــران روایــی »طرحــواره درمانــی« بررســی نشــده اســت.

محتوای جلسه »طرحواره درمانی« )26( 

محتوا هدفجلسه

الگوی طرحواره به زبان ساده و شفاف برای شرکتکنندگان و چگونگی شکل گیری طرحواره ها و سبکهای برقراري ارتباط و ارزیابی اولیهاول
مقابله ای توضیح داده شد و مشکالت شرکت کنندگان مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.

دوم
آموزش در مورد طرحواره ها و سبک هاي

مقابله اي
در خصوص طرحواره ها و شناسایی و نام گذاری آن ها، تشخیص سبک های مقابله ای و خلق و خوی 

شرکت کنندگان فرضیه سازی شده و تصویر سازی ذهنی در مرحله سنجش انجام شد.

راهبردهاي شناختیسوم
مشکل شرکت کنندگان طبق "طرحواره درمانی" و جمع آوری کل اطالعات به دست آمده در مرحله 

سنجش مفهوم سازی گردیده و شواهد عینی تایید و رد کننده طرحواره ها براساس شواهد زندگی گذشته 
و فعلی شرکت کنندگان بررسی گردید.

شواهد تایید کننده طرحواره ها به تجارب دوران کودکی و شیوه های فرزندپروری ناکارآمد، گفتگو بین روش هاي شناختیچهارم
طرحواره سالم و یادگیری پاسخ های سالم توسط شرکت کنندگان شناسایی و اسناددهی شد.

کارتهای آموزشی هنگام مواجهه با موقعیت برانگیزاننده طرحواره تهیه گردید. فرم ثبت طرحواره در طی راهبردهاي تجربیپنجم
زندگی روزمره و زمان برانگیخته شدن طرحواره ها تکمیل شد.

الگوشکنی رفتاريششم
منطق استفاده از روش های تجربی و اجرای گفتگوی خیالی آموزش داده شد. مفهوم “بزرگسال سالم” در 
ذهن شرکت کنندگان تقویت گردید. نیازهای هیجانی ارضاء نشده و جنگیدن علیه طرحواره ها شناسایی 

شد.

روش هاي رفتاريهفتم

برای شرکت کنندگان جهت شناسایی احساسات نسبت به والدین و نیازهای برآورده نشده فرصتی ایجاد 
شد. به شرکت کنندگان برای بیرون ریختن عواطف مسدود شده با حوادث آسیب زا کمک شد. زمینه 
حمایت برای شرکت کنندگان، یافتن راه های جدید برای برقراری ارتباط و دست برداشتن از سبکهای 

مقابله ای اجتناب و جبران افراطی فراهم گردید.

جمع بندي و اختتامهشتم

فهرستی جامع از رفتارهای مشکل ساز و تعیین اولویت های تغییر و مشخص نمودن آماج های درمانی، 
تصویر سازی ذهنی موقعیتهای مشکل آفرین و رویارویی با مشکل سازترین رفتار، تمرین رفتارهای سالم 

از طریق ایفای نقش بازنگری مزایا و معایب رفتارهای ناسالم و سالم و غلبه بر موانع تغییر رفتار تهیه 
گردید.

 McMahon روایــی »درمــان تصویرســازی ارتباطی«  در پژوهــش
)27( مــورد تاییــد گــزارش شــده اســت. در داخــل ایــران نیــز، در 

ــزارش شــده  ــد گ ــورد تایی پژوهــش گلســتانه و همــکاران )28( م
اســت.
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 محتوای جلسه  "درمان تصویرسازی ارتباطی" )29(

محتوا هدفجلسه

معارفه و آشنایی با زوجاول
"درمان تصویرسازی ارتباطی”

تعارضات زناشویی و ایجاد انگیزه برای حل آن ها بررسی شد و نقش تصویرسازی ارتباطی در تعارضات 
زناشویی شرح داده شد.

زوج ها با ویژگی های مثبت افراد مهم زندگی، برنامه ریزی برای روابط مناسب با همسر آشنا شدند. برنامه ریزی برای روابط آیندهدوم
چگونگی بهبود رابطه با همسر و یافتن زمینه مشترک بررسی گردید.

خاطرات و ناکامی های کودکی و واکنش به آن ها بررسی شد. تصویر ذهنی مثبت پرورش داده شد. افزایش خودآگاهیسوم
ویژگیهای مثبت و منفی والدین و تعیین نیازهای کودکی و احساسات منفی نوشته شد.

شناخت عمیق همسر و تأثیر آن بر روابط فعلی زناشویی انجام شد. از روش بیان ویژگی های مثبت و منفی شناخت همسرچهارم
همسر استفاده گردید. مقایسه همسر با تصویر ذهنی خود و تأثیر آن بر فرد آموزش داده شد.

آشنایی با نیازها و آسیب هایپنجم
یکدیگر

آشنایی با نیازهای مختلف همسر، آگاهی از آسیب های متفاوت همسر و نحوه برخورد با نیازها و آسیبهای 
همسر شرح داده شد.

ایجاد تعهد مشترک و اطمینان از باهم بودن، افزایش صمیمیت و ارضای نیازهای مختلف زوج ها و توافق بستن راه های خروجیششم
متقابل آموزش داده شد.

تجدید خاطرات عاشقانه وهفتم
بهبود روابط

جهت ایجاد منطقه امن، افزایش صمیمیت و التیام زخم های عاطفی زوج ها، مرور خاطرات خوب، شناخت 
روشهای خشنود کردن همسر، مشخص کردن نیازها و آرزوهای برآورده نشده، ارائه هدیههای غیرمنتظره و 

انجام فعالیت های تفریحی و لذتبخش مشترک آموزش داده شد.

برای ایجاد فضای امن و افزایش احساس شادی و پیوند عاطفی بین زوج ها، استفاده از روش های تعیین یادگیری رفتارهای جدیدهشتم
رفتارهای آزارنده و ناامیدکننده و تعیین انتظارات و درخواست ها را آموزش دیدند.

تخلیه خشم و هیجان هاینهم
منفی

به شرکت کنندگان، آموزش داده شد تا چگونه خشم خود را در یک محیط امن و سازنده با هدف کاهش و 
حل رنجش های گذشته و التیام زخم های عاطفی، بیان و تخلیه کنند )تمرین تخلیه خشم و آموزش روش 

های مهار خشم(.
مرور و جمع بندی جلسات قبل و تالش جهت حفظ و تداوم تغییرات مثبت انجام شد.جمع بندیدهم

ــت  ــای الزم از حراس ــدا مجوزه ــا، ابت ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــه مرکــز  ــه ب ــا مراجع ــم کســب و ب ســازمان بهزیســتی اســتان ق
ــن دارای  ــه زوجی ــم، ب ــهر ق ــوان در ش ــرای ج مشــاوره فرهنگ س

ــدند.  ــخص ش ــود مش ــش خ ــرکت در پژوه ــای ش ــار  ه معی
ــدای  ــه در ابت ــروه )ک ــر 3 گ ــی، ه ــه درمان ــرای مداخل ــل از اج قب
روش کار، بــه تفصیــل شــرح داده شــد( در مرحلــه پیــش آزمــون، 
ــک  ــپس در ی ــد. س ــخ دادن ــویی« را پاس ــی زناش ــاس دلزدگ »مقی
گــروه »درمــان تصویرســازی ارتباطــی« طــی 10جلســه 90 
دقیقــه ای توســط نویســنده دوم مقالــه حاضــر کــه دارای گواهــی 
مربــوط هســتند، اجــرا شــد. در گــروه دیگــر، »طرحــواره درمانــی« 
طــی 8 جلســه 90 دقیقــه ای )بــه صــورت هــر هفتــه یــک جلســه( 
توســط  خانــم متخصــص بــا مدرک کارشناســی ارشــد روانشناســی 
کــه گواهــی »طرحــواره درمانــی«، بهــره گرفتــه شــد. شــایان ذکــر 
اســت کــه مداخــالت در مرکــز مشــاوره فرهنــگ  ســرای جــوان در 

شــهر قــم انجــام شــد. 
یــک هفتــه بعــد از پایــان دوره، »مقیــاس دلزدگــی زناشــویی« )در 
ــه پــس از آزمــون( توســط آزمودنــی هــا پاســخ داده شــد و  مرحل
ــرای بررســی  ــری( ب ــه پیگی ــاه )در مرحل پــس از گذشــت یــک م
ــاس دلزدگــی زناشــویی« در  ــه، مجــددا »مقی ــر مداخل ــداری اث پای

زوج هــا گــروه هــای مداخلــه تکــرار گردیــد. گــروه کنتــرل بــرای 
دریافــت مداخلــه در لیســت انتظــار، قــرار گرفتنــد و بعــد از پایــان 
فرآینــد پژوهــش، گــروه کنتــرل نیــز مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد.
مالحظــات اخالقــی نیــز عبــارت بــود از اینکــه نمونــه هــا جهــت 
شــرکت در پژوهــش، رضایــت آگاهانــه داشــتند و اصــل رازداری در 
ــات شــخصی  ــه نگــه داشــتن اطالع ــات و محرمان انتشــار اطالع

نمونــه هــا رعایــت گردیــد. 
ــس و  ــکال -والی ــون کروس ــا آزم ــده ب ــع آوری ش ــای جم داده ه
ــل شــد. ســطح  ــری مکــرر تحلی ــدازه گی ــا ان ــس ب ــل واریان تحلی
ــاداری کلیــه آزمــون هــای آمــاری در ایــن مطالعــه، 0/05 در  معن
نظــر گرفتــه شــد. داده هــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 

23 تحلیــل شــد.

یافته ها 
ــروه  ــروه )2 گ ــن( در 3 گ ــداد 30 زوج )60 ت ــه، تع ــن مطالع  در ای
مداخلــه و 1 گــروه کنتــرل( مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. از لحــاظ 
ــروه  ــد( در گ ــن )23/5 درص ــناختی، 14 ت ــت ش ــای جمعی متغیره
ســنی 25-20 ســال؛ 20 تــن )33/5 درصــد( در گــروه ســنی 26-
ــال  ــنی 35-31 س ــروه س ــد( در گ ــن )23 درص ــال؛ 14 ت 30 س



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 11، شماره 6، آذر و دی 1401

62

ــتند.  ــال داش ــر از 35 س ــنی باالت ــز س ــد( نی ــن )20 درص و 12 ت
ــن )13/3  ــال؛ 8 ت ــد( 1س ــن )5 درص ــدت ازدواج، 3 ت ــاظ م از لح
درصــد( 2 ســال؛ 11 تــن )18/3 درصــد( 3 ســال؛ 10 تــن )16/7 
ــن 12  ــن )26/7 درصــد( 5 ســال و همچنی درصــد( 4ســال؛ 16 ت
تــن  )20درصــد( نیــز 6  ســال زنــدگ مشــترک داشــتند. در رابطــه 
بــا وضعیــت تحصیلــی، 4 تــن )6/7 درصــد( دیپلــم؛ 14 تــن )23/3 
ــن  ــن )48/3 درصــد( کارشناســی و 13 ت ــی ؛ 29 ت درصــد( کاردان
ــی کارشناســی ارشــد داشــتند. 30  )21/7 درصــد( مــدرک تحصیل
ــن )43/3  ــد؛ 26 ت ــک فرزن ــا دارای ی ــد( از زوج ه ــن )50 درص ت
درصــد( دارای 2 فرزنــد و 4 تــن )6/7 درصــد( نیــز دارای 3 فرزنــد 

بودنــد.  
آزمــون کروســکال والیــس نشــان داد بیــن 3 گــروه ار نظــر 
متغیرهــای جمعیــت شــناختی گــروه ســنی، مــدت ازدواج، ســطح 
ــاداری وجــود  ــدان اختــالف آمــاری معن تحصیــالت و تعــداد فرزن

 .)P-value < 0/05( نداشــت
ــی  ــی دلزدگ ــاس کل ــه مقی ــوط ب ــی مرب ــای توصیف ــاخص ه ش
زناشــویی در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. در پیش آزمــون، 

میانگیــن کلــی دلزدگــی زناشــویی، در گــروه »طرحــواره درمانــی« 
)110/95( ؛ و در گــروه »درمان تصویرســازی ارتباطــی« )112/35( 
و در گــروه کنتــرل )114/60( بــه دســت آمــده اســت. در مقایســه 
ــویی،  ــی زناش ــی دلزدگ ــن کل ــروه؛ میانگی ــن 3 گ ــی بی توصیف
ــت.  ــر اس ــروه دیگ ــر از 2 گ ــی«، کمت ــواره درمان ــروه »طرح در گ
در پس آزمــون، میانگیــن کلــی دلزدگــی زناشــویی، در گــروه 
ــازی  ــان تصویرس ــروه »درم ــی« )57( ؛ و در گ ــواره درمان »طرح
ارتباطــی« )53/05(؛ و در گــروه کنتــرل )113/05( بــه دســت آمــده 
اســت. در مقایســه توصیفــی بیــن 3 گــروه؛ میانگیــن کلــی دلزدگی 
زناشــویی، در گــروه »درمــان تصویرســازی ارتباطــی«، کمتــر از 2 
گــروه دیگــر اســت. در پیگیــری، میانگیــن کلــی دلزدگی زناشــویی، 
در گــروه »طرحــواره درمانــی« )44/50( و در گــروه »درمــان 
تصویرســازی ارتباطــی« )42/75(؛ در گــروه کنتــرل )112/80( بــه 
دســت آمــده اســت. در مقایســه توصیفــی بیــن 3 گــروه؛ میانگیــن 
ــی«،  ــازی ارتباط ــان تصویرس ــروه »درم ــویی، در گ ــی زناش دلزدگ

ــر از 2 گــروه دیگــر اســت. کمت

جدول 1: شاخص های توصیفی مقیاس کلی دلزدگی زناشویی در گروه های مداخله و کنترل

دامنه تغییراتبیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینتعدادآزمودنی هازمان

پیش آزمون

20110/957/309712225گروه "طرحواره درمانی”
20112/355/1110012121گروه "درمان تصویرسازی ارتباطی”

20114/605/4310012323گروه کنترل
60112/636/119712326کل

پس آزمون

2057/003/72446218گروه "طرحواره درمانی”
2053/057/16366024گروه "درمان تصویرسازی ارتباطی”

20113/056/649312027گروه کنترل
6074/3728/263612084کل

پیگیری

2044/508/09356227گروه "طرحواره درمانی”
2042/756/60325826گروه "درمان تصویرسازی ارتباطی”

20112/807/389312330گروه کنترل
6066/6833/683212391کل

ــان  ــی« و »درم ــواره درمان ــه منظــور بررســی اثربخشــی »طرح ب
ــای  ــویی در زوج ه ــی زناش ــر دلزدگ ــی« ب ــازی ارتباط تصویرس
ــرر  ــری مک ــدازه گی ــا ان ــس ب ــل واریان ــده، از تحلی مراجعه-کنن
اســتفاده شــد. قبــل از بــه کارگیــری تحلیــل واریانــس بــا انــدازه 
ــرار گرفــت.  ــه مفروضــات آن مــورد بررســی ق ــری مکــرر کلی گی
ــی  ــت بررس ــمیرنف جه ــروف -اس ــون کلموگ ــور آزم ــن منظ بدی
ــج نشــان داد  ــرا شــد. نتای ــای پژوهــش اج ــودن متغیره ــال ب نرم

داده هــای پژوهــش نرمــال هســتند )P-value<0/05(. همچنیــن، 
ــه  ــای آن داشــتن فاصل ــه ای کــه مبن ــا اســتفاده از نمــودار جعب ب
ــتر  ــتاندارد و بیش ــراف اس ــد انح ــل ±3  واح ــدازه حداق ــه ان ای ب
بــا میانگیــن اســت، داده هــای پــرت مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
نتایــج نشــان داد کــه داده پرتــی در نمونــه هــای پژوهــش 
ــی                          ــی همگن ــرای بررس ــون ب ــون ل ــن، آزم ــدارد. همچنی ــود ن وج
ــی  ــود و همگن ــادار نب ــج معن ــه نتای ــد ک ــرا ش ــا اج ــس ه واریان
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واریانــس هــا نیــز برقــرار اســت )P-value <0/05(. )جــدول 2(.
در نهایــت مفروضــه کرویــت بــا اســتفاده از آزمــون موچلــی بــرای 
همــه متغیرهــای پژوهــش مــورد بررســی اجــرا شــد. نتایــج ایــن 
آزمــون نشــان داد کــه ایــن مفروضــه بــرای کلیــه متغیرهــا برقــرار 
اســت )P-value = 0/830( )جــدول2(. نتایــج آزمــون چنــد متغیره 

ــالی،  ــر پی ــامل اث ــون ش ــای آزم ــاره ه ــه آم ــه هم ــان داد ک نش
النــدای ویلــک، اثــر هوتلینــگ و بزرگتریــن ریشــه روی رای به رد 
فــرض صفــر مــی دهنــد )P-value<0/05(. در نتیجــه میانگیــن 
ــس  ــون، پ ــش آزم ــویی« در پی ــی زناش ــاس دلزدگ ــره »مقی نم

آزمــون و پیگیــری اختــالف معنــاداری داشــتند )جــدول2(.

جدول2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت تاثیرات درون گروهی و بین گروهی تاثیر »طرحواره درمانی« و »درمان تصویرسازی ارتباطی« بر دلزدگی 
زناشویی

اندازه اثرP-valueمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

0/0010/95>72695/48236347/741080/01مراحل
0/0010/96>75346/18237673/09327/61گروه بندی

0/0010/90<33670/5248417/63250/12تعامل مراحل و گروه بندی
3836/6711433/66خطا

ــدول 2  ــرر در ج ــری مک ــدازه گی ــا ان ــس ب ــل واریان ــج تحلی نتای
نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن نمــره متغیــر دلزدگــی زناشــویی 
ــون و  ــس آزم ــل پ ــی مراح ــدی در ط ــروه بن ــر گ ــارغ از تاثی ف
ــر  ــن تغیی ــه ای ــت ک ــده اس ــادار ش ــر معن ــار تغیی ــری دچ پیگی
ــمار           ــه ش ــادار ب ــاوت معن ــک تف ــون ی ــش آزم ــا پی در مقایســه ب
ــر  ــوق بیانگ ــدول ف ــدی ج ــروه بن ــج گ ــی نتای ــی رود. از طرف م
ــی«و  ــدی )»طرحــواره درمان آن اســت کــه متغیرهــای گــروه بن
»درمــان تصویرســازی ارتباطــی«( فــارغ از مراحــل )پیــش 
آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری( بــر متغیــر دلزدگــی زناشــویی 
تاثیــر معنــادار داشــته اســت. بدیــن معنــا کــه گــروه »طرحــواره 
ــا  ــه ب ــی« در مقایس ــازی ارتباط ــان تصویرس ــی« و »درم درمان
گــروه کنتــرل یــک اثــر معنــادار بــوده اســت. در نهایــت، ســطر 
مربــوط بــه تعامــل مراحــل و گــروه بنــدی بــه عنــوان مهمتریــن 
ــوق حاکــی از آن اســت کــه گــروه »طرحــواره  ــه جــدول ف یافت
ــا تعامــل مراحــل  ــی« و درمــان تصویرســازی ارتباطــی« ب درمان
ــر مراحــل آزمــون )پیــش آزمــون، پــس  ــاداری ب ــر معن ــز تاثی نی

ــت.  ــته اس ــویی داش ــی زناش ــر دلزدگ ــری( متغی ــون و پیگی آزم
ــر  ــرات متغی ــه 90 درصــد از تغیی ــج نشــان داد ک ــن، نتای همچنی
دلزدگــی زناشــویی توســط تعامــل متغیــر مراحــل و گــروه بنــدی 

تبییــن مــی شــود. 
ــان                                                                                              ــدول 3 نش ــی در ج ــات بنفرون ــج مقایس ــه نتای ــه ک همانگون
مــی دهــد در هــر 3 مرحلــه، تفــاوت میانگیــن نمره متغیــر دلزدگی 
زناشــویی در بیــن گــروه هــای »طرحــواره درمانــی« و »درمــان 
 .)P-value<0/05( تصویرســازی ارتباطــی« معنــادار نیســت
تفــاوت میانگیــن نمــره متغیــر دلزدگــی زناشــویی در بیــن گــروه 
هــای »طرحــواره درمانــی« بــا کنتــرل در مرحلــه پیــش آزمــون 
معنــادار نیســت، امــا در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار 
ــر  ــره متغی ــن نم ــاوت میانگی ــوده اســت )P-value<0/05(. تف ب
دلزدگــی زناشــویی در بیــن گــروه هــای »درمــان تصویرســازی 
ارتباطــی« بــا کنتــرل در مرحلــه پیــش آزمــون معنــادار نیســت، 
ــت  ــوده اس ــادار ب ــری معن ــون و پیگی ــس آزم ــه پ ــا در مرحل ام

.)P-value<0/05(
جدول 3: نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی جهت بررسی تفاوت های 2 به 2 جهت مقایسه اثر گروه مداخله و گروه کنترل

تفاوت میانگین هاگروه آزمودنی هامتغیر
)i-j(خطای انحراف معیارP-value نتیجه آزمون

پیش آزمون

"طرحواره درمانی" با "درمان 
تفاوت معنادار نیست1/401/911/000تصویرسازی ارتباطی" 

تفاوت معنادار نیست3/651/910/181"طرحواره درمانی" با کنترل
تفاوت معنادار نیست2/251/910/728"درمان تصویرسازی ارتباطی" با کنترل

پس آزمون

"طرحواره درمانی" با "درمان 
تفاوت معنادار نیست3/951/910/129تصویرسازی ارتباطی”

تفاوت معنادار است0/001>56/051/91"طرحواره درمانی" با کنترل
تفاوت معنادار است0/001>60/001/91"درمان تصویرسازی ارتباطی" با کنترل
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پیگیری

"طرحواره درمانی" با "درمان 
تفاوت معنادار نیست1/752/341/000تصویرسازی ارتباطی" 

تفاوت معنادار است0/001>68/302/34"طرحواره درمانی" با کنترل
تفاوت معنادار است0/001>70/052/34"درمان تصویرسازی ارتباطی" با کنترل

"طرحواره 
درمانی”

تفاوت معنادار است0/001>53/951/56پیش آزمون با پس آزمون
تفاوت معنادار است0/001>66/451/91پیش آزمون با پیگیری
تفاوت معنادار است0/001>12/501/85پس آزمون با پیگیری

"درمان 
تصویرسازی 

ارتباطی”

تفاوت معنادار است0/001>59/302/21پیش آزمون با پس آزمون
تفاوت معنادار است0/001>69/601/93پیش آزمون با پیگیری
تفاوت معنادار است10/302/240/001پس آزمون با پیگیری

کنترل
تفاوت معنادار نیست1/551/891/000پیش آزمون با پس آزمون
تفاوت معنادار نیست1/801/530/762پیش آزمون با پیگیری
تفاوت معنادار نیست0/251/091/000پس آزمون با پیگیری

ــازی  ــان تصویرس ــی« و »درم ــواره درمان ــای »طرح ــروه ه در گ
ــویی  ــی زناش ــر دلزدگ ــره متغی ــن نم ــاوت میانگی ــی«، تف ارتباط
ــا  ــون ب ــش آزم ــون، پی ــس آزم ــا پ ــون ب ــش آزم ــل پی در مراح
پیگیــری و پــس آزمــون بــا پیگیــری معنــادار بــوده اســت                                  
)P-value <0/05(. امــا در گــروه کنتــرل، تفــاوت میانگیــن نمــره 
متغیــر دلزدگــی زناشــویی در هیچکــدام از مراحــل 2 بــه 2 معنــادار 

نبــود )P-value <0/05( )جــدول3(.

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هدف تعییــن اثــر بخشــی »طرحــواره درمانی« 
ــویی زوج  ــی زناش ــر دلزدگ ــی« ب ــازی ارتباط ــان تصویرس و »درم
هــای شــهر قــم انجــام شــد. نتایــج نشــان داد تفــاوت میانگیــن 
ــواره  ــای طرح ــروه ه ــن گ ــی زناشــویی در بی ــر دلزدگ ــره متغی نم
درمانــی بــا کنتــرل و همچنیــن گــروه هــای »درمان تصویرســازی 
ارتباطی«بــا کنتــرل در مرحلــه پیــش آزمــون معنــادار نیســت، امــا 
در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار بــوده اســت. همچنین، 
ــازی  ــان تصویرس ــی« و »درم ــواره درمان ــای »طرح ــروه ه در گ
ــر دلزدگــی زناشــویی در  ــن نمــره متغی ــاوت میانگی ارتباطــی«، تف
مراحــل پیــش آزمــون بــا پس آزمــون، پیــش آزمــون بــا پیگیری و 
پــس آزمــون بــا پیگیــری معنــادار بوده اســت. امــا در گــروه کنترل، 
تفــاوت میانگیــن نمــره متغیــر دلزدگــی زناشــویی در هیچکــدام از 
ــش  ــج پژوه ــتا، نتای ــن راس ــود. در ای ــادار نب ــه 2 معن ــل 2 ب مراح
ــری  ــنگانی )12(، باق ــار و س ــکاران )20(، نیکوگفت ــان و هم کمالی
ــژاد و همــکاران )31(، امیررضــوی و  و همــکاران )30(، بهشــتی ن
همــکاران )32( و مرادحاصلــی و همــکاران )33( همخوانــی داشــته 

اســت. بعنــوان مثــال، نتایــج پژوهــش کمالیــان و همــکاران )20( 
 Emotional( »ــی ــی هیجان ــواره درمان ــر »طرح ــان داد تأثی نش
ــر دلزدگــی زناشــویی، خســتگی جســمی،  Schema Therapy( ب

فرســودگی عاطفــی و فرســودگی روانــی مؤثــر بــوده و ایــن تأثیــر 
در مرحلــه پیگیــری، پایــدار مانــده اســت. همچنیــن، یافتــه هــای 
ــان  ــه »درم ــت ک ــنگانی )12(، حاکیس ــار و س ــش نیکوگفت پژوه
تصویرســازی ارتباطــی« بــر انعطــاف پذیــری زنــان متاهــل 
مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره موثــر بــوده و ایــن امــر موجــب 
کاهــش دلزدگــی زناشــویی ایشــان نیــز شــده اســت. ایــن یافتــه 
ــا  ــی« ب ــن نمــود کــه »طرحــواره درمان ــوان تبیی ــن مــی ت را چنی
ــد  ــراد کمــک می کن ــه اف ــائل، ب ــر از مس ــناخت عمیق ت ایجــاد ش
تــا دلیــل دلزدگــی خویــش را بشناســند. از ســوی دیگــر بــا عنایــت 
بــه اینکــه، دلزدگــی زناشــویی بــه علــت مجموعــه ای از توقعــات 
ــق  ــات و عش ــذار از هیجان ــه، گ ــع بینان ــر واق ــی و غی ــر منطق غی
ــه  ــبت ب ــن نس ــودن زوجی ــه ب ــی توج ــت و ب ــی دق اول ازدواج، ب
هــم و نیازهــای یکدیگــر، بیــان نکــردن احساســات و نیازهــا بــه 
یکدیگــر و فــراز و نشــیب هــای زندگــی بروز مــی کند. در پــی آن، 
احساســات منفــی، حالــت غالــب بــه خــود مــی گیــرد و به از دســت 
دادن شــور و شــوق اولیــه، وابســتگی عاطفــی، تعهــد و نهایتــا بــروز 
دلزدگــی منجــر مــی شــود. بــه بیــان دیگــر، دلزدگــی کــه ناشــی 
ــر  ــرات غی ــه و تفک ــع گرایان ــر واق ــات غی ــه ای از توقع از مجموع
منطقــی و فــراز و نشــیب هــای زندگــی در زوجیــن بــروز کــرده بــا 
آمــوزش »درمــان تصویرســازی ارتباطــی« و »طرحــواره درمانــی«، 
کمــک مــی کنــد تــا زوجیــن روابــط بیــن فــردی خــود را تغییــر 
دهنــد و کنتــرل بیشــتری بــر تفکــرات غیرمنطقــی داشــته باشــند 
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)5(. در حقیقــت راه هــای شناســایی تفکــرات غیــر منطقــی را کــه 
ــه آن  ــوزش داده ک ــده، آم ــا ش ــویی آن ه ــی زناش ــب دلزدگ موج
تفکــرات را بــه پیــام هــای قابــل درک و رفتارهــای ســازنده تبدیــل 
کننــد. همیــن تشــخیص و ابــراز بیــان تجــارب جدیــد در زندگــی 
زناشــویی، تاکیــد بــر مراقبــت از همســر، شناســایی چرخــه هــای 
ــه زوجیــن  ــی منفــی و حــذف آن هــا در زندگــی زناشــویی ب تعامل
کمــک مــی کنــد تــا ارتباط خــود را بــا همسرشــان بازســازی نموده 
و بــا یــک ارتبــاط ســالم و موثــر از میــزان دلزدگــی زناشــوییآن هــا 
کاســته شــود. بعبــارت دیگــر، درمانگــر بــه »طرحــواره درمانــی« و 
ــه زوجیــن کمــک مــی کنــد  »درمــان تصویرســازی ارتباطــی« ب
ــا یکدیگــر  ــاط ب ــا در ارتب ــد و ی ــای خــود را مطــرح کنن ــا نیازه ت
بــه نیازهــای هــم پــی برنــد. همچنیــن، زوجیــن بــا ایــن روش هــا 
بــه راه حــل مثبتــی بــرای دســتیابی بــه نیازهایشــان مــی رســند 
ــی کاهــش  ــش و ناکام ــد تن ــی کن ــا کمــک م ــن روش ه ــه ای ک
ــد )13(.  ــویی کاهــش یاب ــی زناش ــت دلزدگ ــرده و در نهای ــدا ک پی
لــذا، شــناخت دالیــل دلزدگــی موجــب مــی شــود کــه دیــد منطقی 
ــه،  ــد، چراک ــدا کنن ــویی پی ــی زناش ــه زندگ ــبت ب ــدی نس و کارآم
ــرد و  ــالم ف ــای س ــخ ه ــه ای از پاس ــی« خالص ــواره درمان »طرح
شناســایی ریشــه طرحــواره بــوده و بهتریــن ابــزار کمــک کننــده 
جهــت شناســایی موقعیــت برانگیزاننــده و ایجــاد دلزدگــی اســت. 
لــذا، زمانــی کــه افــراد دلیــل دلزدگــی خــود را از زندگــی زناشــویی 
ــد در  ــر مــی توانن ــا، راحتت ــن روش ه ــا اســتفاده از ای بشناســند، ب

حــل مســائل برآمــده و ایــن دلزدگــی را از بیــن برنــد.

نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد کــه، طرحــواره درمانــی و »درمــان تصویرســازی 
ارتباطــی« بــر دلزدگــی زناشــویی زوج هــای شــهر قــم اثــر بخــش 
ــواده و مشــاوران  ــه مشــاوران ازدواج، خان ــوده اســت. بنابرایــن، ب ب
دادگاه هــای خانــواده پیشــنهاد مــی گــردد کــه بــا کاربــرد صحیــح 
ــی« و »درمــان تصویرســازی ارتباطــی« جهــت  »طرحــواره درمان
پیشــگیری و کاهــش دلزدگــی زوجیــن، فعالیــت هــای مداخالتــی 
در ایــن راســتا اتخــاذ نماینــد. ازجملــه محدودیــت هــای پژوهــش 
مــی تــوان بــه ایــن مــورد اشــاره نمــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
جامعــه آمــاری پژوهــش مختــص بــه زوج هــای شــهر قــم بــوده، 
ــاط  ــه شــهرهای دیگــر ضــروری اســت، احتی ــج ب ــم نتای در تعمی

گــردد.

سپاسگزاری
ــه کارشناســی ارشــد زهــرا  ــان نام ــه حاضــر مســتخرج از پای مقال
زندخانــه شــهری و بــه راهنمایــی آقــای دکتــر علیرضــا آقایوســفي 
ــخ  ــالق IR.IAU.QOM.REC.1399.042 و تاری ــد اخ ــا ک و ب
ــپاس  ــب س ــندگان مرات ــد. نویس ــی باش ــب 1399/10/1 م تصوی
خــود را از کلیــه نمونــه هــای پژوهــش کــه بــا صبــر و حوصلــه در 

ایــن پژوهــش مشــارکت کردنــد، اعــالم مــی دارنــد.
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