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بر کنترل عواطف  رابطه با ابژه ایماگو تراپی و اثر بخشی رویکرد تلفیقی

  زوجین خیانتکار

 1نازنین هنرپروران

  14/10/95یرش: ذپتاریخ       8/4/95دریافت: تاریخ 

  

  چکیده 

بر کنترل  رابطه با ابژه ایماگو تراپی ورویکرد تلفیقی پژوهش با هدف تبیین اثر بخشی این     

پس آزمون با  –، طرح پیش آزمون جا در این پژوهشانتکار انجام پذیرفت. طرح عواطف زوجین خی

گیري به روش هدفمند از  بوده و نمونه جامعه آماري پژوهش زوجین خیانت کار گروه کنترل بود.

تر از میانگین  که نمره پایینبین زوجین مراجعه کننده به دلیل خیانت به مراکز مشاوره شهر شیراز 

تصادفی انتخاب  گونهبه زوج  16 ،واطف کسب کرده و داوطلب شرکت در پژوهش بودنددر کنترل ع

. برنامه درمانی بر مبناي شدندتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین  گونهو سپس به 

دقیقه به  90جلسه و هر جلسه به مدت  10رابطه با ابژه در طی  ایماگو تراپی ورویکرد تلفیقی 

از  ها اجرا گردید. آزمودنی در موردماه بعد نیز  6پس آزمون  و روهی انجام شدصورت مشاوره گ

ها نشان داد  . یافتهشدها استفاده  نامه کنترل عواطف ویلیامز و همکاران جهت گردآوري داده پرسش

هاي  رابطه با ابژه بر مقیاس کلی کنترل عواطف و خرده مقیاس ایماگو تراپی و که شیوه تلفیقی

 سردگی و عاطفه مثبت تأثیر معنادار داشته است، اما بر خرده مقیاس اضطراب تأثیر معنادارخشم، اف

معنادار  يکه نه تنها خرده مقیاس اضطراب تغییر ندنبود. نتایج پس آزمون جلسه پیگیري نشان داد

 تري ها نیز نسبت به پس آزمون جلسه دهم تغییر معنادار بیش خرده مقیاس دیگراست بلکه  داشته

  باشد. دهد که خود بیانگر پایداري و روند رو به افزایش تغییرات در طول زمان می را نشان می

  

  .زناشویی خیانت کنترل عواطف، ،رابطه با ابژه ایماگو تراپی،: هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

                                                           
  واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، گروه مشاوره ،مرودشت، ایران. استاد یار گروه مشاوره، - 1
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  پیشگفتار

و  شود ، عاطفی با شخص سومی است که از همسر پنهان مینوعی رابطه جنسی 1خیانت زناشویی    

روابط خارج از حیطه زناشویی، به  راهاغلب به خاطر برطرف شدن نیازهاي عاطفی یا جنسی فرد از 

شود، آنقدر در فرد  فردي از جنس مخالف برطرف می به وسیله پیوندد. وقتی نیازهاي فردي، وقوع می

ه جان ن شخص را بآند که او خطر داشتن روابط پنهانی با ک میاحساس رضایت و خشنودي ایجاد 

  ) Stefano,2012) &Oala خرد می

تواند پیامدهاي عاطفی شدیدي در زوجین ایجاد کند. روان درمانگران گزارش  خیانت زناشویی می    

عزت نفس پایین،  اغلب احساساتی مانند خشم، ،ها خیانت شده است نند که همسرانی که به آنک می

، احساس دشکن نیز با احساساتی نظیر شرمعهنند. همسران ک میافسردگی و درماندگی را تجربه 

 که است دلیلی ترین عمده زناشویی خیانت گناه، تردید، عصبانیت و ناامیدي دست به گریبان هستند.

 دیده خیانت هاي زوج با درمانگران که زمانی آورد. می خانواده مشاوره مراکز به طالق، براي را زوجین

 .شوند متمرکز کل یک عنوان به رابطه روي خیانت، موضوع رب تمرکز جاي به است بهتر نند،ک می کار

 جا به مدتی بلند منفی تأثیرات، نیابد پایان که صورتی خیانت و بحران ناشی از آن در کشف 

 افزایش و آسیبی پس هاي واکنش درمان و کنترل ،کردن فصل و حل خیانت، يافشا پس از .گذارد می

  اشدب میزناشویی براي زوج درمانگران  خیانت مسأله با ردنکارک ناپذیر گریز هاي ویژگی بخشایش

Oppenheimer,2014).( 

هاي درگیر  ی تجزیه و تحلیل بر اساس مدل سلسله مراتبی خطی نشان داد که زوجپژوهش در    

تر از زوجین متعارض مراجعه کننده به درمانگاه  توجهی مضطرب شایان گونهخیانت به 

 ها گزارش گردید تري در شروع درمان، در آن هاي افسردگی بیش انهشناختی بودند و نش روان

)Gordon,2005(. پس هاي واکنش درمان و کنترل کردن، فصل و حل خیانت، يافشا پس از 

زناشویی  خیانت مسأله با کردن کار ناپذیر گریز هاي ترمیم این پیوند زخم خورده ویژگی  و آسیبی

  . یافتبه این مهم دست  گوناگونیی توان از راهبردهاي درمانی اشد که مب میبراي زوج درمانگران 

 فرایند و ازدواج همسریابی، مورد در درمانی شیوه یک ارتباطی) (تصویرسازي 2ایماگوتراپی    

 یک براساس همسر انتخاب که است این رویکرد این اصلی ایده .است زناشویی هاي تعارض گیري شکل

 و گیرد می صورت ،است گرفته شکل کودکی دوران در که آل ه یدا مادر و پدر از ذهنی تصویر

  .)(Brown & Reinhold  ,2000 دارد اولیه تصویر این به بستگی نیز همسر با سازگاري

                                                           
1- Marital infidelity   
2 - imago Therapy 
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 توصیف و تشریح براي افالطون زمان از که است سازي مجسم تصویر معادل التین ایماگو، هواژ    

 که را خاصی شخص شود، می باعث بخش الهام و شهودي حس این که رفته است بکار حسی

 کنیم جور و جفت نیم،ک می فکر آن به و داریم ذهن در هاست سال که فردي ، بااي به گونه ینیم،ب می

 هم اندازه همان به دارد، ناخودآگاه هجنب تر بیش تجسم و تصور این چون. عاشق شویم به شدت که

 هوسیله ب امر این ازیر است انتخاب در مؤثر یعامل ایماگو. است تر بیش فرد آن بر نفوذ و قدرت

ارتباط هم شخصی و هم بینی که در  دوبارهوسیله احیاي ه آگاه با هدف بهبود تمامیت فرد، بدناخو

  شود. هدایت می ،ناکامی گسسته شده است به وسیلهدوران کودکی 

 متقابل ارتباط خانواده دیگر دافرا با ناپذیري جدایی اي به گونه خانواده عضو یک رفتار و رشد    

 تشکیل هم به مرتبط که هاي بخش از کلی صورت به به خانواده خانواده، سیستمی نظریه در.دارد

 و گذاشته تاثیر دیگر هاي بخش بر بخش هر خانواده، هب  مینگاه سیست درد. شو می نگریسته ،یافته

  پذیرد می تاثیر ها آن از

 بروز خطر و زناشویی هاي تعارض افزون روز افزایش اوقات موجب تر بیش در تأثیرپذیري این    

 و کارشناسان که جا آن تا است شده آنان فرزندان و روانی زوجین سالمت بر آن منفی اثر و جدایی

 داده اند ارایه تعارض دچار زوجین به کمک براي را هایی وطرح ها نظریه علم این در پژوهشگران

)Jalali,Ahadi,Kiamanesh,2016(. 

تجربیات درونی شده اولیه ناخودآگاه و حل نشده اي که افراد بزرگسال ممکن است به روابط     

تواند به شکل گیري الگوهاي ناکارساز منجر شود که اشخاص بدان وسیله  می ،زناشویی شان وارد کنند

شونده اي به خود  شوند. این الگوها حالت تکرار به صورت اتکایی و نومیدانه به یکدیگر آویزان می

را براي تمایز  هایی تري پیدا کنند، اقدام که یکی یا دو همسر وقوف و آگاهی بیش گیرند مگر این می

و در این فرآیند یاد بگیرند که به شیوه جدید و مثمر  انجام دهندخود از تجربیات درونی شده قبلی 

 با زناشویی دلزدگی نقش بهکه ). در پژوهش قنبري و همکاران (De Klerk,2015ثمري عمل کنند 

شده  سازي درونی و سازي برونی مشکالت بینی پیش در مراقبت مادرانه کیفیت میانجیگري

 شده سازي برونی و سازي درونی مشکالت با مادرانه مراقبت کیفیت ند کهنتایج نشان داد ،پرداختند

 .دارد رابطه

شود  نی شده در روابط با محبوب تأکید فراوان میدر رویکرد ایماگو ضمیر ناخودآگاه و تجربیات درو    

شان ترکیب  ایماگوتراپی برنامه آموزش و درمان را براي کمک به زوجین در جهت اصالح روابط

هاي ذهن ناخودآگاه راهکارهدف از ایماگوتراپی این است که ذهن خودآگاه ما خودش را با  ند.ک می

وابط آگاهانه، صمیمانه و متعهدانه را توسعه دهند. این ند که رک میهم تراز کند و به مراجعان کمک 

هاي خاص و فرآیندهایی الزم است که  . مهارترخ دهدخودآگاه و تواند به تنهایی  فرآیند انتقال نمی
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 :  Henrix (2003) نیاز است روزانه تمرین شوند تا یک رابطه ناخودآگاه را به خودآگاه تبدیل کند

translate by Ebrahimi ,2005),.(  

کاربرد  هايبه بررسی اعتبار محتویات ایماگوتراپی زوجین و اثر پژوهشی) در 2015(1جانگ اوه    

که نوع رابطه زوجینی که روابط  ندنشان داد پژوهشتایج این نایماگوتراپی در زوجین، پرداختند. 

شان با والدینشان وسیله روابط کودکیه شان پس از رشد شکل گرفت و پایدار ماند، بزناشویی

چنین، یافته ها نشان داد که ایماگوتراپی بر روابط زناشویی، صمیمت زناشویی،  بینی شد. همپیش

هاي ارتباطی براي حل و فصل تعارضات زناشویی، احترام متقابل، نقش ارتباطات زناشویی، مهارت

 اداري دارد.گیري زوجین تأثیر مثبت معن جنسیتی، رضایت جنسی، زمان باهم بودن و تصمیم

 به ارزیابی تأثیر کارگاه زوج درمانی پژوهشی) در 2016(2اسمیت، لوکوئیت و گهلرت ،چنین هم

بر الگوهاي ارتباطی و رضایت ارتباطی، پرداختند. » خواهیدگرفتن آنچه که شما از عشق می«

 پژوهشاین  ایماگوتراپی طراحی شده بود. نتایج هاي محتویات این کارگاه بر اساس نظریه و تمرین

 معنادار يایماگوتراپی بر افزایش الگوهاي ارتباطی و رضایت ارتباطی زوجین تأثیر ند کهنشان داد

درمان ایماگوتراپی کوتاه مدت بر هر سه بعد عملکرد  نشان داده اند که پژوهشنتایج  است. داشته

) که به بررسی 1394( خوراسگانیرحیمی پژوهشزناشویی تأثیر مثبت معنادار داشته است. نتایج 

عشق ورزي و صمیمیت زوجین شهر اصفهان، پرداخت نشان  مقداراثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر 

داد که پس از اجراي ایماگوتراپی، سطح صمیمیت و عشق ورزي گروه آزمایش افزایش یافته که 

  دهد.  اثربخشی آموزش و درمان را نشان می

ترین رابطه  ، ساختار سازي و دوباره فعال شدن قدیمی4نی سازي درونیز بر 3دیدگاه رابطه با ابژه    

ند .درونی سازي رابطه با ابژه به ک میبا ابژه دو تایی در فضاي بالینی (انتقال و انتقال متقابل تاکید 

ند ک میمفهوم تمام تعامالت نوزاد یا کودك با چهره افراد مهم برمی گردد. آن چه کودك درونی 

ایی از شخصی و یا بازنمایی شخص در تعامل با موضوع است. از دیدگاه نظریه یک تصویر، بازنم

شود به صورت  تحریف شده از دیگران بزرگ می رابطه با ابژه، شخص با انتظاراتی مخدوش و

ها جور شوند. یک منبع  ناهشیار، اشخاص صمیمی را وا می دارد تا با این الگوهاي درونی از نقش

یی به خاطر همسرانی است که جنبه هاي مطرود خود را به طرف مقابل اصلی ناهماهنگی زناشو

ممکن است زن  ،چنین جنگند. هم همسر خویش می نند و بعد با ویژگی هاي مزبور درک میفرافکنی 

هاي خانوادگی نامناسبی را براي فرزندان خود در نظر  هاي خویش نقش براساس درون فکنی و شوهر

                                                           
1 - Jung Ah 
2 - Smid, Luquet &Gehlert 
3- Object relation  
4- Internalizing   
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وانی حل نشده با خانواده مبدا، کماکان در روابط صمیمانه با همسر و هاي درون ر تعارض. بگیرند

روابط بین فردي، کانون  راهشود. تالش زوجین براي حل تعارض درونی از  ریزي می فرزندان برون

  ).1،2012(بارچ  شود هاي ناآرام مشاهده می ها و خانواده هایی است که در ازدواج اصلی انواع گرفتاري

ها و  هاي فردي و درکی سیستماتیک از زوج رابطه با ابژه، یکپارچگی عمیق بین پویاییزوج درمانی 

این درمان بر خاستگاههاي رشد بین نسلی و مرکزیت روابط  ند.ک میها فراهم  خانواده گسترده آن

تأکید دارد. زوج درمانی روابط شئ بر روابط بین دو زوج و با توجه به الگوهاي تعاملی و مشارکت 

نیم تا ک میها تأکید  کمک به زوج در مورددر این درمان ما  ها تمرکز یافته است. کدام از آن هر

ها بتوانند به سطح کارکرد مناسب در مراحل زندگی شان و صمیمیتی که در جستجویش  آن

 ).2013، 2(کر شوند، برسند ها می به تنهایی موجب آسایش آنیی که ها به جاي نشانه ،هستند

با رویکرد روانکاوانه از نوع روابط با ابژه نشان داد که روابط جنسی  پژوهشی) در 2007تارگت(

روابط جنسی مثبت (ابژه بد)  نبوداشد و ب می(ابژه خوب) باعث امنیت روحی و پایداري روانی  مثبت

  اشد.ب میعجز  و باعث کاهش خودباوري، تنش

) در افراد با 2012راهیمی و همکاران (اب به وسیلهکه )TAدر گروه درمانی تحلیل تبادلی(     

حاالت شخصیتی والد کنترل گر و کودك کاسته و به  ها هشکست عاطفی انجام گردید طی جلس

رابطه میان  پژوهشیدر  )2014پوالك و کیس چاك ( سمت بالغ و والد حمایت کننده پیش رفتند.

جداگانه یکی کیفی و دیگري  پژوهشروابط موضوعی و خیانت را مورد بررسی قرار دادند. طی دو 

بین خیانت و روابط موضوعی (ابژه) و وابستگی به  معنی دار اي که رابطه ندکمی نتایج نشان داد

نشان داد افرادي که خیانت کرده اند ،بی ثباتی  )2003( 3پژوهش اتکینز خانواده مبدا وجود دارد.

احتمال وقوع  ا از خود نشان داده وتري ر مشاجره در مورد اعتماد بیشو  صداقت نبود در زندگی،

) در مطالعه طولی همسران 2015(4پریویتی  ،چنین هم .است شدهها گزارش  در آن تر طالق بیش

راي خیانت ب  میخیانت کار به این نتیجه دست یافت که مشاجرات پس از خیانت پیشگویی مه

متقاضیان طالق  راکز مشاوره وبا توجه به افزایش آمار مراجعه کنندگان به م لذا اشد.ب میبعدي 

کلن و هالوگ  اتکینز، مارین ، تریسی ، است.درمانی بسیار ضروري  هاي ناشی از خیانت انجام اقدام

جزیه و تحلیل بر اساس مدل . خیانت دادند هاي درگیر عنوان پیامدهاي زوج باپژوهشی  5)2010(

تر بودند  توجهی مضطرب شایان گونه هاي درگیر خیانت به که زوج ندسلسله مراتبی خطی نشان داد

                                                           
1 -Burch 
2 -Kerr 
3 -Atkins 
4 -Previti 
5 - Hahlweg  
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اما بهبود در طول درمان، تا پایان  ،تر در شروع درمان، گزارش کرده اند و نشانه هاي افسردگی بیش

، زوج پیشینهاي  از درمان ادامه داشته است. در ارزیابی پیگیري و تکرار پژوهش پسماه  6آن و 

واکاوي . لحاظ آماري قابل تشخیص نبودندهاي غیر درگیر در خیانت از  خیانت از زوج درگیر

لذا در این هاي زوج درمانی براي زوجین با مساله خیانت کارآمدي متفاوتی را نشان داده اند  پژوهش

مداخله و  براي ،یکدیگر دارند پوشی زیادي با پژوهش از تلفیق این دو رویکرد روان تحلیلی که هم

  . شددرمان همسر خیانت کار استفاده 

 ایماگو تراپی ورویکرد تلفیقی که  این پژوهش با فرضیه هاي مبنی بر این باالا توجه به مطالب ب    

تاثیر  زوجین خیانتکار خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت)بر کنترل عواطف ( رابطه با ابژه

  .انجام گردید ،معنا دار دارد و اثربخشی آن در طول زمان پایدار است

  

پژوهش روش   

  يگیر نمونه روش و نمونه معه،جا

جامعه آماري  پس آزمون با گروه کنترل بود. –، طرح پیش آزمون جا در این پژوهشطرح     

بوده و نمونه گیري به روش هدفمند از بین زوجین مراجعه کننده به  پژوهش زوجین خیانت کار

ن در کنترل عواطف کسب تر از میانگی که  نمره پایین دلیل خیانت به مراکز مشاوره شهر شیراز

در دو گروه  دوبارهتصادفی انتخاب و  گونهبه  زوج 316کرده و داوطلب شرکت در پژوهش بودند 

 ایماگو تراپی و. برنامه درمانی بر مبناي رویکرد تلفیقی شدندآزمایش و کنترل تصادفی جایگزین 

 و شاوره گروهی انجام شددقیقه به صورت م 90جلسه و هر جلسه به مدت  10رابطه با ابژه در طی 

  .شدآزمودنی ها اجرا  در موردماه بعد نیز  6پس آزمون 

  

  ابزار پژوهش 

 42) بود که داراي 1997ویلیامز و همکاران ( 1مقیاس کنترل عواطف ها  ابزار گردآوري داده    

نامه شامل خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه  هایی این پرسش اشد. خرده مقیاسب می پرسش

، براي 78/0و  94/0مثبت است. اعتبار درونی و بازآزمایی آزمون به ترتیب براي نمره کل مقیاس 

، براي خرده 76/0و  91/0، براي خرده مقیاس خلق افسرده 73/0و  72/0خرده مقیاس خشم 

بدست آمده است.  66/0و  84/0و براي خرده مقیاس عاطفه مثبت  77/0و  89/0مقیاس اضطراب 

 و /79/،خلق افسره81/، خرده مقیاس خشم  92مقیاس کنترل عواطف هش نیز براي در این پژو

  / بدست آمد.85اضطراب 

                                                           
1 -Affective Control Scale 
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مستقل و تحلیل کو  tتجزیه و تحلیل داده ها از روش  براي  SPSS21در این پژوهش از نرم افزار    

  .شده دواریانس  جهت مقایسه نمرات افتراقی استفا

  

  ي پژوهش  ها یافته 

ر پاسخ به این پرسش از آزمون آماري تحلیل کواریانس استفاده شد. نمره کنترل عواطف در بمنظو    

پس آزمون متغیر وابسته، گروه ( گروه درمانی یا گروه شاهد) به عنوان متغیر مستقل و نمره کنترل 

ل گرفته شد. یکی از شرایط انجام آزمون تحلی نظر آزمون به عنوان متغیر کمکی در عواطف در پیش

دو گروه برابر باشند. نتیجه آزمون لوین در نشان داد که  هاي هکواریانس این است که واریانس نمر

دو گروه برابر است و  هاي هنمر  واریانس ،دیگر بیان) به  آزمون معنی دار نیست. (

رگرسیون نشان  هاي خط نتایج همگنی شیب ،چنین توان آزمون تحلیل کواریانس را انجام داد. هم می

که شیب خط رگرسیون نمرات کنترل عواطف پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش  ندداد

میان شدت همبستگی نمرات کنترل عواطف پیش ازمون و ، دیگر بیانبه  همگن است. 

  دار وجود ندارد.  معنی یپس آزمون در گروهها تفاوت

  

 .در نمره کنترل عواطف در پیش آزمون و پس آزموناثرات بین گروهها  - 1جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

آماره 

F 

Sig.  اندازه

 اثر

  نمره کنترل عواطف 

 در پیش آزمون

05/2703 00/1 05/2703 00/4 04/0 17/0 

 22/0 03/0 32/5 31/3598 00/1 31/3598 گروه

    04/676 00/19 74/12844 خطا

     00/22 00/362804 کل

 مقدار اشد.ب می جدول بیانگر تاثیر رویکرد تلفیقی ایماگو تراپی و رابطه با ابژه بر کنترل عواطف    

اجراي  به وسیلهدرصد از واریانس کنترل عواطف 22دهد که  اشد که نشان میب می/ 22تاثیر برابر با 

  رویکرد درمانی قابل تبیین است. 

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  بر کنترل عواطف زوجین خیانتکار رابطه با ابژه ایماگو تراپی و اثر بخشی رویکرد تلفیقی                          22

 .اثرات بین گروهها در نمره خشم در پیش آزمون و پس آزمون -2جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

میانگین  درجه آزادي

 مربعات

اندازه  .F Sigآماره 

 اثر

  نمره خشم 

 در پیش آزمون

29/207 00/1 29/207 66/5 30/0 21/0 

 17/0 049/0 44/4 59/162 00/1 59/162 گروه

       60/36 00/21 54/768 خطا

         00/24 00/18235 کل

تاثیر برابر  مقدار اشد.ب میجدول بیانگر تاثیر رویکرد  تلفیقی ایماگو تراپی و رابطه با ابژه بر خشم     

اجراي رویکرد درمانی قابل تبیین  بادرصد از واریانس خشم 17دهد که  اشد که نشان میب می/ 17با

  است. 

 .مره افسردگی در پیش آزمون و پس آزموناثرات بین گروهها در ن - 3جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

 اندازه اثر .F Sigآماره 

  نمره افسردگی 

  

 در پیش آزمون

88/236 00/1 88/236 04/6 02/0 22/0 

 19/0 04/0 94/4 76/193 00/1 76/193 گروه

       24/39 00/21 04/824 خطا

         00/24 00/12575 کل

تاثیر  مقدار اشد.ب میجدول بیانگر تاثیر رویکرد تلفیقی ایماگو تراپی و رابطه با ابژه بر افسردگی     

اجراي رویکرد  به وسیلهدرصد از واریانس افسردگی 19اشد که نشان می دهد ب می/ 19برابر با 

  درمانی قابل تبیین است. 

  

 .اضطراب در پیش آزمون و پس آزمون ها در نمرهاثرات بین گروه -4جدول 

میانگین  درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات

 مربعات

 اندازه اثر .F Sigآماره 

 24/0 02/0 80/6 15/595 00/1 15/595 اضطراب

 15/0 06/0 88/3 90/339 00/1 90/339 گروه

    58/87 00/22 79/1926 خطا

     00/25 00/38702 کل
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ی یعنی مقایسه نمره اضطراب در گروه درمانی با نمره اضطراب در گروه شاهد نشان آزمون اصل    

اضطراب در گروه شاهد و گروه درمانی یکسان  مقدار ،دیگر بیاندهد که آزمون معنی دار نیست. به  می

  است.

  

  .اثرات بین گروهها در نمره عاطفه مثبت در پیش آزمون و پس آزمون -5جدول

ع مجمو منبع تغییرات

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات

اندازه  .F Sigآماره 

 اثر

  نمره عاطفه مثبت 

 پیش آزمون

58/605 00/1 58/605 08/11 00/0 35/0 

 36/0 00/0 87/11 51/648 00/1 51/648 گروه

       65/54 00/21 67/1147 خطا

         00/24 00/40007 کل

 مقدار اشد.ب میقی ایماگو تراپی و رابطه با ابژه بر عواطف مثبت جدول بیانگر تاثیر رویکرد  تلفی    

اجراي  به وسیلهرصد از واریانس عواطف مثبت د 36دهد که  / بوده که نشان می36تاثیر برابر با 

  رویکرد درمانی قابل تبیین است. 

  

  با ابژهاثر رویکرد تلفیقی ایماگو تراپی و رابطه  سویهنتایج تحلیل کوواریانس یک  - 6جدول

  .پیگیري هاي هبر کنترل عواطف و ابعاد آن در جلس

مجذور 

 اتا

سطح 

معنا 

  داري

Fمیانگین  مقدار

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

منبع 

 تغییرات

ابعاد 

 مقیاس

 مقیاس

 
 

پیش   10/93  1  10/93  10/5  003/0  15/0

 آزمون

  

  

کنترل 

 عواطف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26/0  000/0  58/9  71/174  1  71/174   

 خطا  23/492  29  23/18   

 کل  00/26576  32    

          

  

 خشم

پس   27/88  1  27/88  18/19  000/0  41/0

 آزمون

گروه   45/113  1  45/113  65/24  000/0  47/0

 پیگیري
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   خطا  26/124  29    

 کل  00/7459  32     

          

  

 افسردگی 

پس   28/518  1  28/518  25/82  000/0  75/0

 آزمون

گروه   99/551  1  99/551  60/87  000/0 76/0

 پیگیري

 خطا  11/170  29  30/6   

 کل  00/5004  32    

          

پس   24/81  1  24/81  51/22  000/0  45/0 ااضطراب 

 آزمون

گروه   72/34  1  72/34  62/9  000/0 26/0

 پیگیري

 خطا  42/97  29  6/3   

 کل  00/496  32    

پیش   69/3106  1  69/3106  84/104  000/0  79/0

 آزمون

  عواطف  

 مثبت  

گروه   66/3659  1  66/3659  08/123  000/0  82/0

 پیگیري

 خطا  77/802  29  73/29   

 کل  00/272318  32    

مالحظه می شود پس از کنترل اثر پیش آزمون بر کنترل عواطف و  باالکه در جدول  گونه همان    

هاي آزمایش (پی گیري) و گواه محاسبه شده براي گروهF د آن به روش تحلیل کوواریانس،ابعا

 معنادار است. 

  

  بحث و نتیجه گیري 

تلفیقی ایماگو تراپی و رابطه با ابژه  رویکرد که است آن بیانگر کل در پژوهش هاي یافته    

 کل در پژوهش این هاي یافته گردد. از خیانت کنترل عواطف ناشی تواند موجب افزایش می
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کاهش  براي این رویکرد درمانی از وانت میکه  دهد می نشان و ندک می تأیید را پژوهش فرضیات

 که ندداد نشان پژوهش نتایج، چنین هم .کرد عملی استفاده زناشویی خیانت از ناشی هاي آسیب

شناختی  الت روانبنیان مشک .است شده حفظ همچنان نیز پیگیري در این رویکرد درمانی اثرات

او در  هاي کنترل احساسات، عواطف و هیجان از جمله خیانت در ناتوانی فرد در شناخت، ابراز و

اشد. هرگاه بنا به دالیل درونی یا بیرونی احساسات در فرد ب میروابط بین فردي و رابطه با خویش 

خویش منحرف  رستدروند بلکه از مسیر  سرکوب شوند، این احساسات سرکوب شده از بین نمی

هاي غیر واقعی (احساسات متضاد و یا بیماري هاي  گشته و در نامنتظره ترین لحظات و به شکل

  آورند. نند و مشکالت عدیده اي را براي فرد به همراه میک میروان تنی) خود را ابراز 

اضطراب  ،از میان تمامی مواردي که پیش بینی کننده داشتن یک رابطه مناسب با همسر است    

سازد و  و تنش شاید با تاثیري باور نکردنی زوجین را از داشتن یک رابطه فرح بخش محروم می

شود. با توجه به این که رویکرد   نیز دیده میهاي پیدا و نهان  این اضطراب گاه به شکل افسردگی

مینه ساز رفع تر ز سیستمی ه گونهخاص و مستقیم و رویکرد رابطه با ابژه ب گونهایماگو تراپی به 

شاید بتوان این موضوع را در  ،شوند هاي شکل گرفته در گذشته و حال می تنش و اضطراب

خطوط تبیین جاي داد و عنوان کرد که تلفیق این دو رویکرد درمانی با  نخستینترین و  اصلی

رابطه اي  آفریند تا هاي آن بستري مناسب می یافتن ریشه راهها از  ها و اضطراب تاکید بر رفع دفاع

اینک دلیلی براي ادامه یک زندگی سازگارتر و  ،که تا دیروز سراسر از تنش و اضطراب بود

افراد خیانت کار احساس نا امیدي، بی ارزشی، درماندگی، پوچی و گناه  تر گردد. بخش رضایت

ل روزمره مثل خانواده، دوستان، شغل و حرفه و ینند و معموال احساس تعلق خود به مساک می

 رابطه با ابژهرویکرد  دهند. شان لذت بخش بود را از دست می براي تر پیشهایی که  سایر فعالیت

منفی شکل گرفته در فرد که زمانی در  هاي کاهش هیجان برايجا و اکنون  مکان و زمانی در این

دن یک ایجاد و شکل دا راهسازد. این مهم از  فراهم می ،کودکی همراه با ابژه خاص درونی شده اند

اي که ابژه را شکل داده، ورود به عرصه انتقال،  صحبت کردن درباره خاطره ارتباط مناسب و خوب،

که با سن و بینش امروز واقعه دیروز را بازبینی  کمک به فرد تا این هاي بد درونی شده، ترمیم ابژه

  پذیرد. ورت میبا مکانیزم هاي دفاعی فرد بمنظور کاهش تعارضات و دفاع ها ص رویاروییکند، 

تماس و ارتباطی که در دوران کودکی میان شخص و  دوبارهفرآیند ایماگوتراپی نیز با ایجاد     

نند که ک میآورد. درمانگران ایماگوتراپی بر اساس این فرضیه عمل  مراقبش وجود نداشته را فراهم می

د و آسیب به صورت تدریجی گرد ه تماس احیا و پایدار شود، همه چیز براي فرد آشکار میک میهنگا

، یافتتوان به وسیله آن به بهبودي دست  که روش درمانی که می بر این باورندها  د. آنشو ناپدید می

آشفتگی هم زیستانه را از بین ببرند،  تا سازد مییک فرآیند گفت و گوست که زوج را قادر  راهاز 
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 با واقعیات درونی یکدیگر تماس برقرار کنند شان را کم کنند و خودشان را متمایز کنند، فرافکنی هاي

)Luquet,2007.(  منفی مثل افسردگی و اضطراب رابطه  هاي هیجان دیگرهمواره بین خشم و

بخش  ،عواطف منفی دانست؛ از این رو دیگرتنگاتنگی وجود دارد. شاید بتوان خشم منفعل را بنیان 

ریزي شده بود.  خشم برنامه مقدارکاهش  ايراستگروهی این پژوهش در  هاي سهعمده اي از کار جل

ها بخش  درمانجویان فرصت یافتند تا با تمسک به فنون ایماگو تراپی آگاه شوند که خشم امروز آن

با بازشناسی  ،بنابراین .با همسر گیرد نه رابطه امروز زیادي از قدرتش را از خانه دیروز (کودکی ) می

رویکرد رابطه با ابژه  راهپرداختند از مناسب آن ابراز تبادلی به  روشریشه خشم خود وبا فن 

ها صرفاً کپی برداري از مظاهر قدرت دوران  درمانجویان دریافتند که گاهی رفتار پرخاشگرانه آن

از  .هاست و رفتار پرخاشگرانه صرفاً یک پیام سوق دهنده والد جهت کنترل شرایط است کودکی آن

شرایط خشم برانگیز چیزي نیست جز باز نوازي یک رویداد از یابند که گاهی  در می ،سوي دیگر

  گذشته با ابژه و رابطه اي مستقیم با واقعیت آن رویداد ندارد

رویکرد  نبودن ون جلسه دهم بیانگر اثربخشنتایج پس آزم ،4ها و جدول  با توجه به تحلیل داده    

ون جلسه پیگیري  این اثر بخشی را درمانی مورد پژوهش برکنترل اضطراب است؛ اما نتایج پس آزم

  نشان داد.

و با نقاب  شدهرو  هدر فرایند این شیوه درمانی مراجعان با خود گمشده ،خود انکار شده روب    

 ناشیدلیل اضطراب ه ب ،بنابراین شدند.برداشتن از ایماگوي خود با جنبه تاریک وجودي خود مواجهه 

ها اجتناب می ورزیدند و در جریان فرایند  ا از رویارویی با آنه لی که زوجین سالیبا مسا رویاروییاز 

صورت ثانویه در این بخش افزایش ه اضطراب ب به وقوع می پیوندد، رویاروییبا شدت این و درمانی 

اما با  ،معنادار را نشان نداد يتغییرب در پس آزمون جلسه دهم یافته و در سنجش کلی اضطرا

هاي اصولی ذهن ناهشیار التیام یافتن جراحات ابژه اي دوران  نگیزهاآگاه شدن از زمان و  گذشت

در این پژوهش به  را نشان داد. معنادارا یاضطراب کلی در پس آزمون جلسه پیگیري کاهشکودکی 

کاهش عاطفه منفی خشم، اضطراب و افسردگی   راستاي در بکارگیري فنون عملی و شناختی دلیل

آورد که افراد ابتدا با تمرکز بر  ی. این شیوه درمان فرصتی فراهم مفتیابالطبع عاطفه مثبت افزایش 

ها را در  اند و آن از خاطرات دوران کودکی وابژه هاي بدي بگویند که درونی شده، خود شروع کنند

منفی مثل احساس ترس و  هاي هاي امروز با همسرشان بیابند. هیجان دعواها ،تعارضات و بحث

در طی فرایند انتقال به درمانگر منتقل  ،اه...  که همراه با ابژه درونی شده اندوحشت، حقارت، غم، گن

(خانواده مبدا) به توانایی خود در بازآفرینی  شدند و در ادامه به جاي تمرکز بر نقش و تاثیر دیگران

نه به خا ،هاي انتخابی و تحملی رهایی یافتهتفکیک را در خود باال برده و از مثلث  تمرکز کرده،

  .کنندبرگشته و گسلش عاطفی را فراموش 
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 منفی تأثیرات نیابد پایان اگرو بحران ناشی از آن   خیانت توان نتیجه گرفت که کشف بنابراین می    

 پس هاي واکنش درمان و کنترل کردن، فصل و حل خیانت، افشاء پس از .گذارد می جا به مدتی بلند

زناشویی براي زوج  خیانت مسأله با کردن کار ناپذیر گریز هاي ویژگی بخشایش افزایش و آسیبی

 تمرکز جاي به است بهتر نند،ک می کار دیده خیانت هاي زوج با درمانگران که اشد. زمانیب میدرمانگران 

شده و از شیوه هاي درمانی جهت رفع هر چه  متمرکز کل یک عنوان به رابطه روي خیانت، موضوع بر

   کنند.ي خیانت اقدام ها تر پیامدها و آسیب سریع
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