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عی و های دفااثربخشی آموزش گروهی ایماگوتراپی بر مکانیزم

 زنان حل مشکل

 2مژگان حیاتی، 1حسین متین

 01/01/69 تاریخ پذیرش:    01/5/69 تاریخ ارسال:

 چکیده
گران ریزان و پژوهشبرنامه موردتوجه ازپیشبیشامروزه توجه به خانواده و نقش آن در برپایی جامعه سالم  

بر  آموزش گروهی ایماگوتراپی اثربخشیقرار گرفته است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی 

جامعه  به مراکز مشاوره شهر همدان بود. کنندهمراجعه زنانهای دفاعی مهارت حل مشکل خانواده و مکانیزم

بود. برای  0969 در سال شهر همدانمشاوره  به مراکز کنندهمراجعه زنانپژوهش حاضر شامل تمام  آماری

و  آزمایشنفری  05 دو گروهگیری هدفمند انتخاب شدند و در زن به روش نمونه 91انتخاب حجم نمونه، 

جلسه تحت مداخله ایماگوتراپی قرار گرفتند.  01در  آزمایشتصادفی قرار گرفتند. گروه  صورتبهکنترل 

با  ( بود. نتایجDSQهای دفاعی )و مکانیزم (FPSل خانواده )کمشپرسشنامه حل ابزارهای پژوهش شامل 

نتایج  .قرار گرفت وتحلیلتجزیه مورد SPSS42 یافزارنرمروش تحلیل کوواریانس یک متغیری توسط بسته 

و  f= 004/061خانواده ) حل مشکلحاصل از پژوهش نشان داد که ایماگوتراپی باعث افزایش مهارت 

11/1>p)نایافته شدرفاعی د هایسبکده از ستفا، کاهش ا(519/469  =f  1101/1و>p) آزده و روان

(595/941  =f  11/1و>p) یافته شدهای دفاعی رو افزایش استفاده از سبک(545/564  =f  110/1و>p) شده 

بهبود روابط  فنون ارتباط محور بوده و در طی جلسات درماناست. با توجه به این نکته که ایماگوتراپی یک 

تبط با مر هایمؤلفهش در بهبود روابط زوجین و افزایش روازاینتوان دهد، بنابراین میرا به زوجین ارائه می

 گردد.نتیجه آن به حل مشکالت خانواده منتهی می که آن بهره برد

 های دفاعیخانواده، مکانیزم حل مشکلایماگوتراپی، واژگان کلیدی: 

                                                           

1. کارشناسی ارشد مشاوره آموختهدانش ،matinhtak@gmail.com 
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 مقدمه

ری بسیامی دارد، مهر نقش بسیااده خانو، هاانساننی روابر سالمت ار ثرگذامل اعون میادر  

 ایهر جامعهی دارد. هستهیشه اده رخانودر  هاانسانری فتاو رنی روا هاینابهنجاریاز 

 یهای سالم به جامعهاست، به بیان ساده: خانه« زن و شوهر» ایهر خانواده یو هسته «خانواده»

های سالم این است که روابط سالمی بین زوجین راه اطمینان از خانه ؛ وشودم منجر میسال

های سالم، الزم است زوجین را التیام ببخشیم، چراکه داشته باشیم، همچنین برای ایجاد خانه

(. نقش زن در تحکیم رابطه 4109 ،0شوند )هندریکس و هانتجامعه از زوجین تشکیل می

ای پهای مختلف زندگی بشر آثار عمیقی از ردگذرگاه است. در نکاراغیرقابلهمسران 

شده به چشم  ختهیفرورهای متزلزل و های پایدار و هم در زندگیدر زندگی همآنزن

در عرصه حفظ، تداوم و تعادل  زنانولیت خطیر ئمس خورد. این امر خود نشانگر اهمیت ومی

)حیدری ریسه، بنی سی، رضوی،  هستندو مستمر در مبحث همسران  آلایدهیک رابطه 

ند و ککسی پوشیده نیست که ارتباط نقشی اساسی و ضروری در زندگی ایفا می (. بر0969

 ویژهبهخشد بکلی بهبود می صورتبهارتباطات مطلوب و مناسب کیفیت ارتباط زناشویی را 

است  فردبهمنحصرای دهد. ازدواج رابطهر میقرا تأثیرکیفیت کلی زندگی زناشویی را تحت 

احساس صمیمیت را تجربه کنند.  نیترقیعمتوانند در رابطه زوجی، هر یک از دو همسر می

واند ترابطه ممکن باشد، می نیترراحتو  ترینصمیمانهتواند که می حالدرعیناین رابطه 

واند تازدواج ناموفق باشد می هکدرصورتیشدیدترین صدمات ممکن را به اعضاء وارد کند. 

دمات تواند به ص. شکست در این رابطه میمنجر گرددبه توقف رشد شخصی و سرگردانی 

 (.0964 به زمان زیادی نیاز دارد )نظری، هاآنکه التیام  شود منجر ییهاجراحتو 

قرار دهد  تأثیرتحت یکی از عوامل درونی که ممکن است ثبات روابط زوجین را  

ستند های های مقابلهیا سبک یذهن ندیفراهای دفاعی نوعی های دفاعی است، سبکسبک

ایت حم برابر اضطرابخودکار را در فرد ایجاد و از شخص در  شناختیروانهای واکنش که

                                                           

2. Hendrix & Hunt 
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با رشد  هاآنبر اساس رابطۀ ها را ( دفاع4111) 2(. وایلنت4101، 0کنند )دزیگلیلوسکیمی

یم کرده ای تنظسلسله مرتبه صورتبه شناختیروانهای و آسیبیافتگی روانی اجتماعی 

است. بر این اساس،  5و رشد نایافته 2، نوروتیک9است که شامل سه سبک دفاعی رشدیافته

 6و فرونشانی 5یطبعشوخ، 1نگری، پیشاپیش9واالیش های دفاعی رشد یافته شامل:مکانیزم

، 04، انکار00، فرافکنی01یتراشلیدل :از اندعبارتهای دفاعی رشد نایافته است. مکانیزم

، 01اوتیستیک پردازیخیال، 09سازی، بدنی05سازی، عملی02سازی نا ارزنده، 09کارتوانیهمه

دفاعی نوروتیک  هایو مکانیزم 40مجزا سازیو  41، جابجایی06، پرخاشگری منفعالنه05تفرق

و  42سازیآرمانی، 49، واکنش متضاد44کاذبدوستی دیگر به این شرح تشکیل شده است:

های (. اگرچه مکانیزم0969زاده، ، نقل از بشارت، حافظی، مقدم0665)وایلنت،  45ابطال

یف ، تحرهاآندفاعی خصوصیات مختلفی دارند اما دارای دو ویژگی مشترك هستند، همه 

                                                           

2. Dziegielewski 

2. Vaillant 

3. mature 

4. neurotic 

5. immature 

6. sublimation 

7. anticipation 

8. humor 

9. suppression 

20. rationalization 

22. projection 

22. denial 

23. omnipotence 

24. minimization 

25. acting-out 

26. somatization 

27. autistic fantasy 

28. dissociation 

29. passive-aggresive 

20. dispalcement 

22. isolation 

22. psedu-altruism 

23. reaction formation 

24. idealisation 

25. undoing 

https://paymanpsychology.com/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rationalization_%28psychology%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Denial
https://en.wikipedia.org/wiki/Omnipotence
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سازوکارها و  (.4114 ،0ناهشیار است )کرامر صورتبهیا انکار واقعیت هستند و فعالیتشان 

های دفاعی سازش یافته با سالمت جسمانی، روانی، بلوغ فکری و درنهایت با سازگاری سبک

درك عمیق و اصیل  گیریشکل، فرآیند هادفاع(. 4102و همکاران،  4ارتباط دارند )بالیا

ان رضایت سازند و میزها نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به دیگران را مختل میتوسط زوج

های اد در مکانیزمفرا (.4112، 3دهد )باردکاهش می را از زندگی و نسبت به یکدیگر هاآن

(. 4111، 2کنند )کوان و السونبرند با هم اختالف و مشکل پیدا میخاصی که به کار می

نفر انجام داد توانست نشان دهد که آموزش  005که بر روی  ای(، در مطالعه4114) 5گابلر

زوکالی و  مثبت است. مطالعه مؤثر بستگیدلهای های دفاعی و سبکایماگوتراپی بر سبک

و ابراز خشم رابطه دارند. در  های دفاعی و تجربه(، نشان داد که مکانیزم4111همکاران )

تر کردند بهتری استفاده میهای دفاعی رشد یافتهکسانی که از مکانیرم هاآنمطالعه 

 یهایآنبراز آن جلوگیری کنند و این رابطه در مورد توانستند خشم خود را مهار و از امی

 ر عکس بود.کردند بمثل فرافکنی استفاده می ایرشد یافتههای دفاعی کمتر که از مکانیزم

جود های زناشویی وعواملی که در علت شناسی مشکالت و نارضایتی ترینمهمیکی از  

زای های آسیبتعامل ل مسائل وارتباطی و ناتوانی در ح هایمهارتدارد، ناآگاهی از 

ی گذشته، پژوهشگران دریافتند که دهه در چند (.4115، و همکاران 9خانوادگی است )بیچ

 نعنوابهمختلف از سازگاری وجود دارد.  یهایابیارزبین حل مشکل و  داریمعنیرابطه 

مشکل با مشکالت شناختی، عاطفی، رفتاری و میزان  در حلضعیف  هایمهارتنمونه، 

ن نشا هاپژوهش(. 4111 و همکاران، 7آسیب روانی رابطه دارد )چنج هایاز نشانهباالیی 

ند. ردارندکی برخواحل مشکل های رتمهااز  شوندیمت مشکالب ند کسانی که مغلواداده

 کنندیمرد ینکه با مانعی برخوا محضبهنیستند ردار نایی حل مشکل برخواتواز که ادی فرا

                                                           

2. Cramer 

2 .Blaya, B. 

3. Brad 
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5. Gabler 
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7. Change 



 98  ...و  یدفاع هاییزمبر مکان یماگوتراپیا یآموزش گروه یاثربخش

پرخاشگر شوند یا ، ناکامی کنندس حسا، اهندوز دبرد خواز تکانشی ی هارفتارست اممکن 

ست به اهایی ممکن چنین موقعیتار گوشهگیر شوند. تکر سازمشکلموقعیت از پرهیز ای بر

دربرگیرنده  حل مشکلمهارت  (.4110، 0د )شورمنتهی شو غیر انطباقیی هارفتار وزبرد یجاا

کند را یکپارچه می هاآن و کرده ایجاد را هاییحلراه که است رفتاری –فرآیندهای شناختی 

تیجه به نشود و درهای هیجانی شخص به موقعیت میموقعیت و واکنش تغییر یکو منجر به 

 انجامد )یولسری، ترن، تنریوردی وکاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت می

 (.4104، 2الیسکو

در  .استیادگیری ارتباط و تعامل در جریان رابطه زناشویی  مؤثرحل مشکل  الزمه 

ی ست. مسئلها ناپذیراجتنابرابطه صمیمانه وقوع آسیب بین افراد  ویژهبهای و جریان هر رابطه

است. اگر همسران  هاو آسیبی برخورد همسران برای حل مشکالت مهم در اینجا نحوه

 یاجتماعهای طرف مقابل را داشته باشند و بتوانند ارتباط ایی درك و فهم هیجانتوان

ای مناسب برای حل مشکالت خود توانند شیوهادامه می برقرار سازند در صحیحی را

ت مشکالن مای درجستجو دره ـک هاییاز زوج رییابس .(4112 ،9سالووی )مایر و گزینندبر

بدون شک تند. ـاطی هسـتبارصلی ی اهارتفاقد مها ایمالحظهقابل طوربه، اندشانزوجی

توانند خیلی از مسائل زندگی را های ارتباطی مهارت داشته باشند میاگر زوجین در روش

ی لگوهان امواپیراردی مو(. لذا 2،4114حل کرده و از زندگی لذت بیشتری ببرند )مارکمن

حل  بینیپیشرا در ما  تواندیمل، اعی معموفی دهاممکانیزد بررکا ازجملهد، پاسخ فر

فاعی ر دکمک کند. یک ساختاص خاو یک موقعیت جدید مشکالت و تعارضات در 

تنیدگی ی هاادیدو روهیجانی  هایحالترا در  پذیریآسیبست یک انامناسب ممکن 

 هد.ن دندگی نشاز

ها است البته ها جهت تشکیل خانواده منسجم آموزش خانوادهراه ترینمهمیکی از  

واند تها متناسب با دانش افراد و جذاب باشد میمحتوای آموزشی نیز مهم است لذا اگر آموزه

                                                           

2. Shure 

2. Ulusory, Y., Turan, H., Tanriverdi, B., & Kolayis, H. 

3. Mayer, Y. D., & Salovey, P. 

4. Markman 
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(. نظریه ایماگو این است 4109 زمینه انتقال اطالعات الزم را فراهم کند )هندریکس و هانت،

 «مقدس وامن » ییفضاتواند به ی ما با همسرمان میهای درست رابطهگیری از روشکه با بهره

ایجاد  را رؤیاهایمانی رابطه تنهانهتبدیل شود. اگر ما به خلق این فضا مبادرت بورزیم، 

د شکوفاتر و خو ترسالم ترکاملی یک فرد رشد کرده و به نسخه عنوانبهخواهیم کرد، بلکه 

زایش ارتباطی( پارادایمی است که به اف تصویرسازی) یماگوتراپیاشویم. خودمان تبدیل می

های رشدی، بهبود جراحات دوران کودکی، افزایش ارتباطات زوجین، اصالح تثبیت

پردازد، ایماگو یک مدل می هاآناز طرف مقابل و همچنین احیای تماس بین  متمایزسازی

است که مداخالت رفتاری، عاطفی و شناختی را جهت تسهیل درك  درمانیزوجارتباطی از 

وجین ز میانگیرد. هدف احیای تماس معنوی و عاطفی ه کار میو تغییر درونی در زوجین ب

 ؛4115و همچنین افراد جهت ایجاد یک هدف تازه برای ازدواجشان است )هندریکس، 

(. دیدگاه ایماگوتراپی معتقد است که مراحل رشد در دوران 0965رحمانی شمس و نظری، 

دواج در دوران از هاآناشویی بر روابط زن با والدینروابط اولیه کودك  خصوصبهکودکی 

گذارد. انتخاب همسر و روابط زناشویی تنها یک فرآیند آگاهانه نیست، بلکه بخش می تأثیر

مهمی از آن ناخودآگاه بوده و حاصل نیاز به کامل کردن مراحل ناتمام دوران کودکی و 

فرآیندهای  با دركتوانند روش همسران می در اینعاطفی آن دوره است.  یهازخمالتیام 

های کودکی و ایجاد رفتارهای هایی را برای التیام زخمو همسرشان روش در خودناخودآگاه 

وانند تسالم یاد بگیرند. همسران با تبدیل ازدواج و رابطه ناخودآگاه به ازدواج آگاهانه می

(. هدف ایجاد محیطی 4119خود را به دست آورند )هندریکس،  موردنیاز و صمیمیتعشق 

ابخش یا فضای خویشاوندی است که هر همسر بتواند به ارضای نیازها )نیازهای برآورده شف

 دیگرعبارتیبهطرف مقابلش بپردازد.  ارزشیبینشده( و احساسات مربوط به نادیده انگاری و 

توان چنین عنوان کرد که ایماگو مانند مرحله نهایی دگردیسی در پروانه است. می

ان آلش در طول تعامل با مراقبهر انسانی از یک تصویر ناخودآگاه از مراقب ایده کهازآنجایی

(. 4105 ،1اولیه در دوران کودکی برخوردار است. این تصویر همان ایماگو است )اشلی

                                                           

2. Ashley 
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فرآیند ایماگو شامل متعهد و مقید کردن خود به درك صدمات روحی خودمان و همسرمان 

 در همآناست.  بخشزیانآور و تعبیر رفتارهای رنج جدید و هایمهارتبرای یادگیری 

 های گم و انکارشده ازکنیم و تکهمسیری که در آن نیازهای همسرمان را برآورد می

 به تکامل روحی و معنوی ترتیباینبهتا  گردانیمبازمیوجودمان را دوباره به وجود خود 

 (.4109 برسیم )هندریکس،

 در مورد(، برنامه آموزشی دو روزه فشرده 4105) 0لرتگ در پژوهش اسمیت، لوکیت و 

 داریمعنیت و ، تغییرات مثب: دریافت عشق دلخواهتان(بر کتاب)مبتنی ارتباطی  تصویرسازی

مارتین  د.نیز پایدار مان ماههسهزناشویی ایجاد کرد و این تغییرات در پیگیری  در سازگاریرا 

آمریکایی در  -آفریقایی زناننگی تجارب ای چگومطالعه در (،4100) 2و بایالوسکی

پیگیری آموزش فنون تصویرسازی ارتباطی بررسی کردند و به این نتایج دست یافتند؛ این 

داد، فهم از خود و فهم از همسران را افزایش داد،  آموزش گفتگوهای بین همسران را رشد

فهم از دوران کودکی خود و همسران را افزایش داد و همچنین اعتماد به خودشان را نیز 

 در آزمایش(، نشان داد که نشانگان دیابت و افسردگی گروه 0962متجدد )افزایش داد. 

ی بر روی ه است و ایماگوتراپمقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافت

(، 0969صالوری محمودآبادی ) بوده است. تأثیرگذارکانون کنترل سالمت )درونی( 

 رایب مؤثریروش  عنوانبهتصویری ارتباطی  درمانیزوجپژوهش او حاکی از آن بود که 

افزایش سازگاری زناشویی، صمیمیت و سالمت روانی است و افزایش معناداری بین 

د بهبوری و گازکه سان داد نشا یزن(، 4115) نوـیتببی و سالمت روان وجود دارد. ایماگوترا

 ترـیشب، نددبوده کرده ستفااتباطی زی ارتصویرسا هایمهارتاز ه ـهایی کزوج نیامدر بطه را

همسرگزینی را  اولویتعشق و  هایوارهطرح(، رابطه بین 4111هاتفیلد و همکاران )ست. ا

ند و در نتایج خود دریافتند که افراد در مرحله اول کسانی را ترجیح قرارداد موردبررسی

باشند و در مرحله دوم کسانی را  آلایدهعشق ایمن یا  هایوارهطرحدهند که دارای می

 باشند. هاآنکنند که مشابه انتخاب می

                                                           

2. Schmidt, C., Luquet, W., & Gehlert, N. 

2. Martin, T. L., & Bielawski, D. M. 



 6269 زمستان، 23تم، شمارة هش سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  87

 ،گلرت و )اسمیت، لوکیترضایت زناشویی  حال با توجه به نقش ایماگوتراپی در بهبود 

 (، )متجدد،0969 ،سیرتخوش) (،0955، ویسی، 4119 0، ویگل0665 ،ترنیپ)(؛ 4105

صدر (، )0955)اعتمادی و همکاران،  هازوج (، صمیمیت0661، هانا و الکوت(، )0962

و فالح (، )0969(، )نزاکتی رضازاده، 0969، محمودآبادی(، )صالوری 0956، جهانی

(؛ )موحدی، 0959زناشویی )بیات،  زدگیدل و ورزیعشق های(، سبک0956،همکاران

(؛ کاهش تعارضات زناشویی و 0951مساعد، همسر ) انتخاب به نسبت نگرش (، تغییر0962

(، 0964(، )جامعی، 0969)زینهاری، (، 4105، 4هولمن، مورو و لوکیتهمدلی زوجین )

جین زوینکه ابا توجه به و همچنین  (4114)گابلر،  بستگیدلهای های دفاعی و سبکسبک

در ضعف ، جه هستندامورگ بزو با مشکالتی کوچک رن مدی نیادر د روزافزون طوربه

 ناپذیرجبرانی سیبهاآبه  تواندیمت و عدم رابطه زناشویی سالم ین مشکالانایی حل اتو

راپی یماگوتا تأثیرد. نبود پژوهشی در زمینه بررسی منجر شو، اقتصادی و... جتماعی، انیروا

این  تأثیرا شد ت بر آنهای دفاعی پژوهشگر بر حل مشکالت خانوادگی و استفاده از مکانیسم

 پژوهش این بنابراین مسئله؛ قرار دهد موردسنجش ذکرشده هایمؤلفهروش درمانی را بر 

شکل( ممسئله )حل های دفاعی و مهارت سبک برآیا آموزش گروهی ایماگوتراپی است که 

 دارد؟ ثیرتأ زنان

 روش پژوهش

 آزمون با گروهپس _آزمون نیمه آزمایشی با طرح پیش هایپژوهشپژوهش حاضر از نوع  

کننده به مرکز مشاوره شهر مراجعه متأهل زناناین پژوهش شامل  آماریکنترل بود. جامعه 

زن به  91دارای تعارض و مشکل با همسر خود بودند. تعداد  بود که 0969همدان در سال 

ی ادر دسترس و هدفمند که بر اساس پرسشنامه حل مشکل خانواده نمره گیرینمونهروش 

لبانه، زندگی مشترك، داوط دو سالتر از یک انحراف معیار از میانگین و شرایط حداقل پایین

شغول زندگی با همسر و داشتن حداقل نداشتن اختالل حاد روانی، عدم مصرف دارو، م

                                                           

2. Weigle 

2. Holliman, R., Muro, L., & Luquet, W. 
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اخالقی  رعایت مالحظات منظوربه نمونه انتخاب شدند. عنوانبهمدرك تحصیلی دیپلم باشند 

 تصوربهاین افراد  اطالعات شخصی آنان محرمانه خواهد ماند. شد کهاطمینان داده  هاآنبه 

ای هفته آزمایش گروه .رفتندقرار گنفر(  05) و کنترلنفر(  05) آزمایش دو گروهتصادفی در 

ت . میانگین مدقرار گرفتندای تحت مداخله ایماگوتراپی دقیقه 91ی جلسه 01در دو بار 

 ، سال بود.54/2و در گروه گواه میانگین  سال 59/2 آزمایش در گروهازدواج 

 و کنترل آزمایشهای های توصیفی گروه. شاخص1جدول 

 د فرزندانهای تحصیالت، سن و تعدادر مؤلفه 

آزمایش گروه  کنترل گروه   

فراوانی درصد فراوانی متغیرها فراوانی درصد فراوانی   

 تحصیالت

%99 5 دیپلم  9 21%  

%91 6 کارشناسی  1 29%  

ارشد کارشناسی  0 9%  4 09%  

 سن

سال 41-45  9 41%  2 49%  

سال 45-91  5 59%  9 21%  

سال 91-95  2 49%  5 99%  

 تعداد

 فرزندان

فرزند بدون  2 49%  9 21%  

فرزند یک  6 91%  5 59%  

ندفرز یک از بیشتر  4 09%  0 9%  

های دفاعی و مکانیزم (FPSخانواده ) حل مشکلپرسشنامه ابزارهای پژوهش شامل 

(DSQ بود. نتایج با روش تحلیل کوواریانس توسط بسته )یافزارنرم SPSS42  مورد

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیه
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 حاضر از قرار زیر است: ابزار پژوهش

(، 4110) 4های فورگاچاز پرسشنامه حاضر برگرفتهمقیاس  :0الف. مقیاس حل مشکل خانواده

توسط احمدی،  (0666) ،5(، برگروهانا4111) ،2(، چمپیون و پاور4112، )9توماس دیارمی و

های وش( ساخته شده است. مواد این پرسشنامه در زمینه ر4101) یافضلاشرفی، کیمیایی و 

 کارگیریهبو چگونگی  مسئله های حلفرایند و گام مواجهه با مشکالت فعلی، میزان شناخت

و بر اساس  شدهلیتشکماده  91. این پرسشنامه از استها در بین زوج مسئلههای حل روش

و  2، خیلی مواقع=9، بعضی مواقع=4، بندرت=0=وقتچیه) یادرجهپنجمقیاس لیکرت 

 صورتبه 91و  49، 45، 40، 05، 01، 04، 01، 6شود. عبارات می یگذارنمره( 5همیشه=

خصصان مت دییتأروایی محتوایی، مورد  ازلحاظشوند. این پرسشنامه می گذارینمرهمعکوس 

و میزان  64/1قرار گرفته است. ضریب همبستگی درونی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

احمدی و است )گزارش شده  92/1ایی به فاصله دو هفته اعتبار پرسشنامه به روش بازآزم

 .(4101همکاران، 

 زانیمهای فرعی نشان داد که بررسی همبستگی درونی نمرات کل مقیاس و مقیاس 

و  65/1یکسان و به میزان  طوربهو رابطه  حل مشکلبستگی بین کل مقیاس با عامل هم

. تمامی ضرایب در سطح است 50/1یزان بین عامل رابطه با عامل حل مشکل به م یهمبستگ

110/1> P به نقل از به نقل از احمدی،  9نیو مارت، دابسون کرام هستند. جکمن، داریمعن(

( برای سنجش پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ 0959، یو اعتمادفتحی آشتیانی 

و عامل حل مشکل  15/1، عامل ارتباط 60/1استفاده کردند. این ضریب برای کل مقیاس 

بود. ضریب تمییز مقیاس با استفاده از آزمون رضایت زناشویی )مقیاس رضایت  59/1

 15/1مشکل به ترتیب  و حله و برای عوامل رابط 60/1زناشویی اندریچ(، برای کل مقیاس 

 بود. 59/1و 

                                                           

2. family problem solving scale (FPS) 

2. Forgatch 

3. Diarme & Thomas 

4. Champion & Power 

5. Berger & Hannah 

6. Jackman-Cram, Dobson, & Martin 
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 21ابزار یک  (:0669، اندرز، سینگ و باند، DSQ-21) 0دفاعی یهاسبکب. پرسشنامه 

مکانیزم  41مخالف(  تا کامالًموافق  از کامالًای لیکرت )درجه 6است که در مقیاس  سؤالی

 بیضر .دهدابی قرار میو رشد نایافته مورد ارزی در سه سطح رشدیافته، نوروتیک دفاعی را

اند دهبخش توصیف شهای دفاعی رضایتهای هر یک از سبکآلفای کرونباخ برای پرسش

های نسخه فارسی پرسشنامه سبک سنجیروان هایویژگی(. 0669، و همکاران)اندروز 

( =249n) ماریبهای در نمونه 0955تا  0915 هایسالکه در خالل  دفاعی در چندین پژوهش

، هاپژوهش در ایناند و تأیید قرار گرفته موردبررسیاند، ( انجام شده=0961nبهنجار )و 

های سبک های پرسشنامۀهای هر یک از زیرمقیاسضرایب آلفای کرونباخ برای پرسش

و  64/1تا  50/1از ، برای سبک رشد نایافته 62/1تا  59/1دفاعی برای سبک رشد یافته از 

 2به دست آمد. این ضرایب همسانی درونی 60/1تا  16/1از برای سبک نورتیک 

پرسشنامۀ  3کنند. پایایی بازآزماییمی دییتأهای دفاعی را های پرسشنامۀ سبکزیرمقیاس

( در دو نوبت با =425nبهنجار )( و =011n) ماریبهای های دفاعی برای نمونهسبک

 10/1از ، برای سبک رشد نایافته 51/1تا  19/1برای سبک رشدیافته از  هفته 9تا  4های فاصله

این ضرایب که همه در سطح  به دست آمد. 15/1تا  96/1از و برای سبک نورتیک  52/1تا 

110/1p< نند. کهای دفاعی را تأیید میمعنادار هستند، پایایی بازآزمایی پرسشنامۀ سبک

های دفاعی از طریق نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سبک 5افتراقی() یصیتشخو  4همگرا ییروا

های نوروز زیرمقیاس 7مقیاس مشکالت بین شخصی 6مقیاس سالمت روانی زمانهماجرای 

، 11بندی حرمت خود، مقیاس درجهR-NEOPI10مقیاس شخصیتی  9و برونگرایی 8گرایی

                                                           

2. defense style questionnaire (DSQ) 

2. internal consistency 

3. test-retest reliability 

4. convergent 

5. discriminant 

6. mental health inventory 

7. inventory of interpersonal pProblems 

8. neuroticism 

9. extraversion 

20. NEO personality inventory-revised 

22. self-esteem rating scale 
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در  3و فهرست عواطف مثبت و منفی 2، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو1خودکارآمدیمقیاس 

 شد و مورد تأیید قرار گرفت. بهنجار محاسبههای مختلف از دو گروه بیمار و در مورد نمونه

، با 50/1 یشناختروانسبک دفاعی رشدیافته با بهزیستی  اسیرمقیزضرایب همبستگی 

، با -25/1 یینوروز گرا، با -91/1 یشخص نیب، با مشکالت -24/1 شناختیرواندرماندگی 

 یجانیه، با ناگویی 25/1 یکل خودکارآمدی، با 22/1خود ، با حرمت 51/1 ییبرونگرا

به دست آمد. ضرایب همبستگی  -29/1 یمنفو با عاطفه  24/1مثبت ، با عاطفه -21/1

، با درماندگی -26/1 شناختیروانسبک دفاعی رشد نایافته با بهزیستی  زیرمقیاس

 ییبرونگرا، با 95/1 نوروز گرایی، با 20/1 بین شخصی، با مشکالت 29/1 شناختیروان

، با 25/1 یجانیه، با ناگویی -25/1 یکل خودکارآمدی، با 1-/20خود ، با حرمت -21/1

ک سب زیرمقیاسضرایب همبستگی  به دست آمد. 21/1 یمنفو با عاطفه  -96/1مثبت عاطفه 

، با 99/1 شناختیروان، با درماندگی -95/1 شناختیرواندفاعی نوروتیک با بهزیستی 

خود ، با حرمت -91/1 ییبرونگرا، با 24/1 نوروز گرایی، با 95/1 بین شخصیمشکالت 

و با  -29/1مثبت ، با عاطفه 95/1 یجانیه، با ناگویی -99/1 یکل خودکارآمدی، با 1-/21

معنادار بودند. نتایج تحلیل  >110/1pبه دست آمد. این ضرایب در سطح  25/1 یمنفعاطفه 

عاملی تأییدی نیز با تعیین سه عامل )سه سبک دفاعی(، روایی سازۀ نسخه فارسی پرسشنامه 

 (.0959قرار داد )بشارت،  دییتأدفاعی را مورد  هایسبک

  

                                                           

2. self-efficacy scale 

2. Toronto alexithymia scale 

3. positive and negative affect scedule 
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 ((3112) کسیهندرجلسات آموزشی )اقتباس از 
شماره 

 جلسه
 تکالیف محتوا اهداف

ول
ه ا
لس
ج

 

- هیزنگد ایجاا-طتبااری اربرقر

ای مسئوالنه بر شتال به یمتصم

 بطهد رابهبو

 یحتوض -ربا یکدیگها دن آنشنا کرو آعضا اشنایی با آ

 وتعهد به همسر دن سپر -تجلسااف هدر و اکاروش 

شــــده در کســــب ینشبده از ستفاای ابروه گر یعضاا

هنی ذتصویر دن مشخص نمو -بطه د رابهبوای برت جلسا

ــاکننــده و ابطۀ عشقی از یــک را  یینتع -آل هیدارضــ

رد موهای و ویژگیبطه د در راموجوب مطلوهای ویژگی

 مانیارداد دربستن قر -آرزو

ــرســـــت    ــه ــه ف ــی ــه  ت

ب مطلوهــای ویــژگــی

و بطه د در راموجو

 رد آرزوموهای ویژگی

وم
ه د

لس
ج

 

و کی دکوات دوران خاطر ورمر

یماگو )تصویر ر اکشف ساختا

 یخچهرتا سیربر−(دخواز هنی ذ

ی لگوهاو ا صمیمانه بطروا

 هــاینـاکـامی   کشف −تباطیار

 هنحو و کیدکو دوران صلیا

 هاآن به کنشوا

سی ربر -ات خاطرور مرو کی دگشت به خانه کوزبا

سی ربر -ط تبااری اربرقری لگوزنان و ا بستگیدلسبک 

 هایویژگینوشتن -اده اصـــلی خانودر تباطی ی ارلگوا

 یهازنیا سیربر −د بر فرآن  یرتأثو لدین وامنفی و مثبت 

ــتگیو دلعاطفی  یوندبه پط مربوه نشد برآورده  −بسـ

ه نحودش در عملکرو جدید و مغز قدیم م مفهو توضیح

 تباطرب ارتجاو  هایناکامبه د کنش فروا

ــتن ویژگی  هــای نـوشـ

و  والدین مثبت و منفی

 تــأثیر آن بر فرد، تعیین

 نیازهای برطرف نشــده

ــی ــودکـ و  دوران کـ

احســــاســــات منفی و 

ــی نـاکـامی   های بررسـ

ــحــوه     ــی و ن ــودک ک

 هاواکنش به آن

وم
 س
سه
جل

 

آمـوزش و تـمــریــن گفتگوی   

 ایماگویی

این گفتگو فرایندی سـه قسـمتی و شامل انعکاس دادن،   

ه لسه بدر طی این ج. کردن و احسـاس همدلی بود  دییتأ

ها یاد داده شــد که عمداً و از روی قصــد بر طبق این آن

ین به این تمر. روند ســه قســمتی به یکدیگر توجه کنند 

تری تر و سادههای واضــحها آموزش خواهد داد پیامآن

ــنونده بهتری برای او   ــان مخابره کنند و ش ــرش را به همس

 .باشند

تمرین مکـالمه آگاهانه  

ی بخشـــگفتگوی ســـه)

ــر ( یایمـاگوی  بــا همسـ

 خود

رم
چها

سه 
جل

 

سی ربر-همسر یقشناخت عم

ای همسر بر زیانرات و نتظاا

 -عاطفی یوندحفظ پد و یجاا

و هن ن ذپنها هایبرنامهسی ربر

 بط فعلیروابر آن  یرتأث

ــی نوشتن  ــژگ ــایوی  مقایسه −منفی همسرو مثبت  ه

 −یماگو( ا)د هنی خوذهمسر با تصویر  تخصوصیا

سی ربر -ه همســـر نشدآورده عاطفی بر یهازنیا سیربر

 −همسر  هایویژگیبا د هنی خوذمتقابل تصویر  تـأثیر 

ه یدگان از دعاشق شدرد مودر  توضیح و بحث

 تباطیزی ارتصویرسا

تمرین مکـالمه آگاهانه  

ــاز  ــی نی هــای و بـررسـ

ا ب عاطفی برآورده نشده

 همسر
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شماره 

 جلسه
 تکالیف محتوا اهداف

جم
ه پن

لس
ج

 

 یشافزا −منامنطقه د یجاا

ــه  میالتو ا صمیمیت ــم  ایزخ

 صمیمیت دبعاا سیربر −عاطفی

 مثبت هایچرخه دیجاا −ینجزو

 مثبت یهارفتار یشافزا −تعامل

 منفی یهارفتار کاهش و متقابل

این اهــداف از طریق مرور رفتــارهــا و خــاطرات خوب 

ــخص کردن نیازها و آرزوهای برآورده    ــته، مشـ گـذشـ

های فعلی خشنود کردن همسر، ارائه نشـده، تعیین روش 

هــای تفریحی هــای غیرمنتظره و انجــام فعــالیــتهــدیــه

 .مشترك پیگیری شد

ــام روش ــا و انـــجـ هـ

تواند کـارهـایی که می  

ــحال   ــر را خوشـ همسـ

 .کند

شم
 ش
سه
جل

 

 نیناطمك و اتعهد مشترد یجاا

 شناسایی −دن با هم بواز 

 هایســبک و هاآن یهاتعارض

 یشافزا −نناآ رضتعا حل

 هازیانء ضاو ار صمیمیت سطح

حل ار از فری هاراهجی )وخر هــایراه دنمشخص کر

 یهاراه بستن ایبر ییزر برنامه−همسرو  دخو( رضتعا

 یهاروشتمرین زش و موآ −متقابل فقنامهاتو و جیوخر

 رضحل تعاه ندزسا

ــامــه ریزی و تالش برن

 اهبرای بستن خروجی

تم
هف
سه 

جل
 
ــت و     افـزایـش احســــاس امنی

ــتگی، افزایش احســــاس  پیوسـ

 شادی و پیوند عاطفی

این اهداف از طریق تمرین تخلیه و مهار خشــم به شکل 

نشــده گذشــته ســازنده و بررســی وضــعیت ناتمام و حل 

به این صورت که اولین قدم در اجرای این . پیگیری شد

هایی را که در ها امیال و خواســتهتمرین آن بود که زوج

روی یک کاغذ . هایشــان مشـــخص کردند پشــت یأس 

ــام    ــت کاملی شـ ل تمامی چیزهایی از جـداگـانه، فهرسـ

ــر، نهفتـه بود تهیه کردند که آن  . ،دادیها را رنج مهمسـ

کند؟ چه موقع چه موقع همسرشان او را عصبانی می مثالً

ــوء ن، او را ناراحت می کند؟ چه موقع باعث ترس، سـ

 شود؟بدگمانی، انزجار، رنجش و یا خشم و غضب او می

 میل وسپس آموزش داده شد در کاغذ جداگانه دیگری 

ــتــه هــا و ای را کــه در پشــــت هر یــک از یــأسخواسـ

ها از همســرشــان وجود دارد اســتخراج های آنشــکایت

ــند کنند و آن را به ــورت مثبت بنویس ــت. ص ا هدرخواس

دوســـت دارم وقتی » صــورت مثبت نوشــته شـــد مثالً  به

 «.عصبانی و ناراحت هستی لحن صدایت طبیعی باشد

ــیســـــت   ــن ل ــوشـــــت ن

ها از همسر درخواسـت 

 خود

تم
هش
سه 

جل
 

یک در خشم  یهتخلو  نیاب

 و کاهش −هندزساو من ا یطمح

 ملتیاا −گذشته ینجشهار حل

 عاطفی ایزخمه

 ییتهاضعه و ونشداز برامنفی ت حساسااسی ربرتعیین و 

خشم به ر مهاو  تخلیه تمرین زشموآ − نشدهحلم و ناتما

 نیدبخشو همدلی  −( مـراوده کـنـترلی   )ه ندزشکل سا

به  یمتصموارده و عاطفی  ییبهاسآیکدیگر به خاطر 

 انجبر

تخلیه خشـــم در محیط 

امن و تمرین بخشـــیدن 

ــر   ــاط ــه خ ــمســـــر ب ه

 های عاطفیآسیب
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شماره 

 جلسه
 تکالیف محتوا اهداف

هم
ه ن
لس
ج

 

 یکپارچگی خویشتن

ــبـت به تغییراتی که     بـا این تمرین خودآگـاهی افراد نسـ

 .کرده بودند، افزایش یافت

ــای گگفتگو در مورد تغییراتی که هر یک از  روه اعضـ

 .انددر خود و همسرشان مشاهده کرده

انجـام و مرور تکــالیف  

 جلسه هفتم و هشتم

هم
ه د

لس
ج

 

 −یریگجــهینتو  بـنــدی جـمـع  

 دخو سازییکپارچه

ر نکاامختلف خویشتن  هــایبخشخالصه  بنــدیجمع

قعی تمرین تجسم واخویشتن و  ینغه، دروگمشده، شد

رابطــه ایـن تـمـریـن تـغییرات مثبتی را کــه در      عشق )

کارگیری نیروی تجسم و تخیل تقویت و شده با بهاعمال

 (.شودتثبیت می

 تمرین تجسم عشق

 

صورت گرفت. این  SPSS42 افزارنرماطالعات این پژوهش با استفاده از  وتحلیلتجزیه 

 توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی، میانگین در دو سطح وتحلیلتجزیه

ژوهش پ یهاهیفرضجهت آزمون  کوواریانسیار و در سطح استنباطی از تحلیل و انحراف مع

 استفاده شده است.

 ی پژوهشهاافتهی

 متغیر مکانیزم دفاعی  آزمونپس، آزمونپیشمعیار نمرات  و انحرافمیانگین  .3جدول 

 و کنترل آزمایشدر گروه 

 کنترل آزمایش متغیر

ک
سب

ی
ها

 
عی

دفا
 

آزمونپیش  آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس   

 SD میانگین SD میانگین SD میانگین SD میانگین 
یافته رشد  91/90  16/4  41/22  00/4  91/99  64/4  41/92  51/4  

نایافته رشد  69/049  59/5  41/55  59/9  51/004  45/5  21/000  56/5  

آزرده روان  19/99  61/0  59/45  42/0  19/99  65/0  49/99  16/0  
 

و  آزمونپیشنشان داده شده است، در مرحله  4 یشمارهکه در جدول  گونههمان 

هر  های دفاعی به تفکیک هر سبک برایمیانگین و انحراف معیار متغیر مکانیزم آزمونپس

نشان داده شده است. نتایج جدول حاکی از بهبود  و کنترل آزمایش هایاز گروهیک 

 نسبت به گروه کنترل است. آزمونپسدر مرحله  آزمایشمتغیرهای پژوهش در گروه 
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 متغیر حل مشکل  آزمونپس، آزمونپیشمیانگین و انحراف معیار نمرات  .2 جدول

 و کنترل آزمایشدر گروه 

 کنترل آزمایش متغیر

مشکل حل  

آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس   

 SD میانگین SD میانگین SD میانگین SD میانگین
99/16  61/1  51/66  14/5  09/59  96/1  99/52  61/9  

 

و  آزمونپیشنشان داده شده است، در مرحله  9 یشمارهکه در جدول  طوریهمان 

 یهااز گروهمیانگین و انحراف معیار متغیر حل مشکل خانواده برای هر یک  آزمونپس

نشان داده شده است. نتایج جدول حاکی از بهبود متغیرهای پژوهش در  و کنترل آزمایش

 نسبت به گروه کنترل است. آزمونپسدر مرحله  آزمایشگروه 

 هایفرضپیش با استفاده از آزمون لون به بررسی کوواریانسقبل از استفاده از آزمون 

 هب اسمیرنف – کولموگروفهای دو گروه در جامعه و با استفاده از آزمون تساوی واریانس

رای ب فرص فرض داد نشان نتایج. شد پرداخته نمرات توزیع بودن نرمال فرضپیش بررسی

شود و نیز رد می آزمونپسهای نمرات دو گروه متغیرهای پژوهش در تساوی واریانس

؛ گرددمی دییتأفرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در متغیرهای پژوهش 

 لون، امکان اجرای تحلیل کوواریانس بر روی نتایج فرضپیشبنابراین با توجه به رعایت 

 جهت بررسی فرضیات پژوهش بالمانع است.

 یک متغیره، آموزش ایماگوتراپی بر متغیر حل مشکل خانواده کوواریانسنتایج تحلیل  .4جدول 

تغییرات منبع متغیر  df ms f p اثر اندازه آماری توان   

خانواده مشکل حل  

آزمونپیش  0 904/544  629/96  11/1  140/1  11/0  

105/4495 0 گروه  004/061  11/1  519/1  11/0  

159/00 41 خطا      

      91 کل
 

ای بره یانس یک متغیروارکه بیانگر نتایج تحلیل کو 2ول شماره جدت جارمنطبق با مند 

 f=  004/061ی )معنادارو سطح  شدهمحاسبه fبه ضریب  با توجهحل مشکل خانواده است، 
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ان معنادار داشته است. میز تأثیر زنان( آموزش ایماگوتراپی بر مهارت حل مشکل p<11/1و 

 بوده است. 519/1ایماگوتراپی بر مهارت حل مشکل  تأثیر

 به تفکیک هر سبک، فاعید یهاسبکای بره یانس یک متغیروارنتایج تحلیل کو .5جدول 

 متغیر
 عمنب

 تغییرات
df  ms  f  p اثر اندازه  

 توان

 آماری

زم
کانی

م
ی
ها

 
عی

دفا
 

 رشدیافته

آزمونپیش  0 114/094  959/56  110/1  195/1  11/0  

215/551 0 گروه  545/564  110/1  51/1  11/0  

255/0 41 خطا      

      91 کل

 رشدنایافته

آزمونپیش  0 955/940  259/46  1101/1  544/1  66/1  

999/9419 0 گروه  519/469  1101/1  11/1  66/1  

604/01 41 خطا      

      91 کل

 روان

 آزرده

آزمونپیش  0 904/92  055/46  11/1  506/1  11/0  

524/951 0 گروه  595/941  11/1  64/1  11/0  

051/0 41 خطا      

      91 کل

در به تفکیک هر سبک ، فاعیی دهابکسای بره یانس یک متغیروارنتایج تحلیل کو 

=  519/469های دفاعی رشد نایافته )مبین اثر کاهشی معنادار ایماگوتراپی بر سبک 5جدول 

f  1101/1و>p) روان آزرده و (595/941  =f  11/1و>p)  و نیز اثر افزایشی معنادار بر سبک

در جدول . همچنین اندازه اثرهای موجود است (p<110/1و  f=  545/564دفاعی رشد یافته )

دفاعی رشد  یهاسبک آزمونپسدرصد تغییرات در نمرات  64و  11، 51که به ترتیب  5

 .ایماگوتراپی( بوده استمستقل )یافته، رشد نایافته و روان آزرده ناشی از اثر متغیر 

 گیرینتیجهبحث و 

آموزش گروهی ایماگوتراپی بر مهارت حل مشکل  تأثیرهدف پژوهش حاضر، بررسی  

از پژوهش حاضر نشان داد که  آمدهدستبههای بود. یافته زنانهای دفاعی ه و مکانیزمخانواد
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نترل در مقایسه با گروه ک آزمایش در گروهآموزش گروهی ایماگوتراپی  یتأثیر اجراتحت 

افته، های دفاعی رشد یداری در استفاده از مکانیزمآزمون تفاوت معنیآزمون و پسبین پیش

د که رسنوروتیک و همچنین مهارت حل مشکل ایجاد شده است. به نظر می رشد نایافته و

ای هیافته و کاهش دفاعهای رشداز دفاع زنانآموزش ایماگوتراپی باعث افزایش استفاده 

(، دیهل و همکاران 4114گابلر )این یافته با نتایج پژوهش  شود.رشد نایافته و نوروتیک می

بیشتری در این زمینه یافت  هایپژوهش(، همسو است. 4114)(، کرامر 4112(، بارد )4109)

ر های دفاعی بپردازد. بیشتآموزش ایماگودرمانی بر مکانیزم تأثیرنشد که به بررسی 

آموزش ایماگودرمانی را بر روی دیگر متغیرها مورد ارزیابی قرار  شدهانجام هایپژوهش

 کنندهفیتحرهای دفاعی در حقیقت مکانیزمتوان گفت این نتایج می در تبیین اند.داده

-اعهای رشد نایافته و نوروتیک بیشتر از دفواقعیت هستند و میزان تحریف واقعیت در دفاع

شناختی یک دفاع بیشتر باشد، به دنبال آن از میزان هر چه میزان تحریف .های رشدیافته است

یف تری جهت مقابله با تحرتالش کم درنتیجهشود و هشیارانه بیشتر کاسته می آگاهی

را از  افراد آگاهیهای دفاعی، سطح شود، بنابراین استفاده از مکانیزمشناختی انجام می

 أثیرتو احساسات متعارض با باورهای آنان را تحت  دهدکاهش می و مشکالتشانها تعارض

، مانعی ترندفتهکه رشد نایا هاییمکانیزم خصوصاًهای دفاعی مکانیزم رونیازادهد، قرار می

کند و را از وی سلب می مؤثرشود و امکان دفاع منطقی و برای ادراك افراد از واقعیت می

ت ایماگوتراپی این اس درمانهدف دهند.  رفیت بینشی و خود اکتشافی فرد را کاهش می

 لآگاهانه( دست پیدا کنند و این مورد شام) اریهشها کمک کند به رابطه مشترك که به زوج

در برابر صمیمیت را شناسایی  شاندفاعیهای کمک شود، مکانیزم هاآنآن است که به 

ها جشوند(، این رویه به زوهایی که باعث کشمکش قدرت میکرده و درك کنند )مکانیسم

ر د کند ارتباطات بین خودشان، درون خودشان و با جهان هستی را احیاء کنند.کمک می

ورد در م هاآناینکه به  ترمهمدهد و و اطالعات می آگاهیجین تصویرسازی ارتباطی به زو

 چنیندهد. همهای ناخودآگاه روابطشان و بررسی اساسی ریشه تعارضاتشان آموزش میجنبه

یک فرد متفاوت و بدون دردسرهای ناشی از  عنوانبههمسر را کند که به افراد کمک می

ای هدرك کنند، توقعات خود را از همسرشان تعدیل کرده و به جنبه های ناهشیارفرافکنی
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ا به رابطه مشترك هشیار دست پید درنهایتانکار شده و مخفی شخصیت خود بپردازند و 

آزرده کاهش یابد و به سمت نیز از حالت رشدنایافته و روان هاآنهای دفاعی کرده و سبک

 ان حرکت کند.یافته نسبت به همسرشهای دفاعی رشدسبک

ایج این یافته با نت شود.می زنانآموزش ایماگوتراپی باعث افزایش مهارت حل مشکل  

(، زینهاری 0955(، ویسی )0962هایی که توسط محمد ابراهیمی و همکاران )پژوهش

(، 4115(، به نقل از محمد ابراهیمی(، رابینز )0964-69(، غالمی پور و همکاران ))0962)

(، شادابی 0955(، اعتمادی و همکاران )4119یگل )(، و4105لوکیت ) هولیمن مورو و

(، در 4105لوکیت ) هولیمن، مورو واست.  سواند هم(، انجام گرفته0956ح )فال(، 0961)

با  که ؛های اسپانیایی به کار گرفتندیک پژوهش الگوی تصویرسازی ارتباطی را با زوج

ی توجهقابلآموزش ایماگوتراپی باعث افزایش گیری مقیاس همدلی نشان دادند که اندازه

زش موآ رییک مطالعه تأث(، در 4119یگل )ودر رفتار همدلی بین زن و شوهر شده است. 

 جۀینتد، سی کررناشویی برز تیمیصمو ضایت ریش افزابر را تباطی زی ارتصویرسا

 محمدست. اناشویی مؤثر ز تیمییش صمافززش در اموآین اهد که دمین نشا آمدهدستبه

های عملکرد خانواده (، در پژوهشی نشان داد که ایماگوتراپی بر مقیاس0962ابراهیمی )

لدین ، ارتباط عاطفی و روابط واگیریتصمیم)همبستگی با مادر، مدت تعامل، مکان تعامل، 

 و نترلک، یعاطف زشیآم ، ارتباط،یعاطف یهمراهخانواده )حل مسئله،  و انسجامبا فرزندان( 

که د کران عنود هش خووپژ(، در 4115) زـبینرا دار داشته است.معنا تأثیرکلی(  عملکرد

ای نیز که مطالعه در بخشد.د میبهبورا ها زوج نیبط ب، رواتباطیزی ارتصویرسازش موآ

رویکرد تصویرسازی ارتباطی بر  اثربخشی(، با هدف بررسی 0955توسط ویسی )

موزش فنون آ اثربخشیها حاکی از داده وتحلیلتجزیهتایج رضایتمندی زناشویی انجام شد، ن

ت که در توان گفدر تبیین نتایج می بود. زنانتصویرسازی ارتباطی در افزایش رضایت 

ازد که از سها را قادر میچهارچوب نظریه ایماگوتراپی فنونی مثل گفتگوی ایماگویی، زوج

نجر م هاآنتواند به حل مشکالت سوی طرف دیگری درك شوند و تجربه این احساس می

را  هانآتر، عواملی که این رویکرد برای حفظ روابط سالم و طوالنی اختصاصی طوربهشود. 

عامل فشارزا  عنوانبهداند، توانایی حل مشکالتی است که برای هر دو همسر الزم می



 6269 زمستان، 23تم، شمارة هش سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  73

واقع تصویرسازی ارتباطی با ایجاد جو حمایتی در هنگام گفتگو، توانایی در آید،می حساببه

بدون تحریف(، ) روشنیبهدرك دیدگاه دیگری و ارتباط با همسر، دیدن خود و همسر 

ا تقویت ه، توانایی برای حل مشکل را در خانممدیریت تبادل ارتباط منفی و کنترل خشم

 کند.می

 )گفتگوی آگاهانه مکالمه تمرین با ارتباطی، تصویرسازی آموزش جریان در هازوج

 یکدیگر با خود هاینگرانی و مشکالت و مسائل نهادن میاندر  با که آموزندایماگویی( می

 آمده وجود به تعارضات و بخشند نجات را خود تعامالت منفی، در افتادن گیر از توانندمی

 میان هاتعامل هرچه .کنند تجربه را بیشتری و صمیمیت نموده وفصلحل را رابطه در

 هم با از همسران باشد، بیشتری یو همدل محبت با توأم هاتعامل این و باشد بیشتر سرانهم

های ارتباط محور منجر حلارائه راهداشت.  خواهند بیشتری رضایت زناشویی، رابطه و بودن

مواجه  گامدر هنشود که افراد توانمندی حل مشکل بیشتری را نیز در خود یافته و به این می

رسیدن  ها را در جهتبا مسائل مختلف بتوانند از آن استفاده مناسب نمایند. این رویکرد زوج

به همدلی و صمیمیت، نیاز مبرم برای دستیابی به درك متقابل یکدیگر و درنتیجه حل 

 ها در رویکرد تصویرسازی ارتباطی مثلدهد. انجام برخی تمرینمشکالت زناشویی سوق می

حی تفری هایفعالیتهای غیرمنتظره و انجام تجدید خاطرات عاشقانه گذشته، دادن هدیه

مشترك منجر به افزایش احساسات مثبت و نزدیکی عاطفی و کاهش احساسات منفی نظیر 

نی اختالف و مشکل در بین زوجین فراوا درنهایتشود که صمیمیت را افزایش و خشم می

 دهد.را کاهش می

ت سازی ارتباطی توجه به آن حائز اهمیپیشنهادهایی در زیر ارائه شده است که در تصویر 

ها و رفتارهای خود را در روابط رؤیایی، است: بینش مجدد: زوجین در این فرآیند، ویژگی

شوند که اهداف ویژۀ خود را با وضوح ترغیب می هاآنکنند. فعال تجسم و تصور می طوربه

مهار  ود.شکه این امر باعث بهبود روابط و رسیدن به تمامیت فرد می بیشتر تعریف کنند

کردن: خشم در روابط طبیعی است و پاسخی به هنجار به ناکامی است، اما ممکن است به 

ترل و مهار کنگفتگوی ایماگویی( به ) از گفتگوکه این نوع  های مخرب ابراز شودشیوه

و این برنامه از طریق گفتگ تصویرسازی دوبارۀ همسر: پردازد.خشم در تعامالت زوجین می
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داده است، با تمرین کردن  در مورد همسر و جراحات کودکی و مخاطراتی که برای او رخ

همچنین به زوجین درخواست تغییر رفتار برای داشتن یک زندگی شاد نیز  گیرد.صورت می

ده شود. این نوع گفتگو جهت کمک بنه ارتباط زوجین برای برآوردن نیازهایشان آموزش دا

ای هآتی دوره هایپژوهششود در پیشنهاد می کردن و تهدید است.بدون سرزنش، بی ارزش

زمانی مشخصی برای پیگیری ثبات یا عدم ثبات نتایج لحاظ شود. محدودیت دیگر عدم 

ای بعدی هام این پژوهش بود. از طرفی ارزش پیگیریبرای انج تربزرگدسترسی به جامعه 

ماگو خود باقی است، زیرا ای جایبهزندگی  بر ابعادایماگو  و طولی اثرات مشاوره مبتنی بر

این رویکرد  أثیرتشود بگذارد. پیشنهاد می تأثیربر ابعاد معنوی و سالمت افراد  مروربهتواند می

بر  ها و تجارب کودکیآسیب تأثیربا توجه به  ؛ وو مردان( بررسی شود زنان) نیزوجبین 

های در معرض خطر شناسایی شود در مشاوره قبل از ازدواج، زوجروابط زناشویی پیشنهاد می

ها استفاده اغلب این رویکرد برای زوج اگرچهقرار گیرند.  درمانو با این روش تحت 

انند خواهند درباره روابط بیشتر بدشود که میاد مربوط میتک افرشود، اما این امر به تکمی

 .و خود را برای حفظ روابط اجتماعی بهبود بخشند

 منابع 

بر  مبتنی آموزش روانی رویکرد اثربخشی مقایسۀ و بررسی(. 0955عذرا ) اعتمادی، 
 مشاوره، دکتری نامۀپایان. زوجین صمیمت بر درمانی ارتباط و رفتاری-شناختی

 .تهران معلمتربیت دانشگاه

(. بررسی اثربخشی آشکارسازی 0969زاده، علی )بشارت، محمدعلی؛ حافظی، الهه و مقدم 

اوره و فصلنامه فرهنگ مش .های دفاعی افراد ناگوهیجانهیجانی نوشتاری بر مکانیسم
 .59-019، 91،درمانیروان

های دفاعی، سشنامه سبکپر سنجیروان هایویژگی(. بررسی 0959بشارت، محمدعلی ) 

 گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.



 6269 زمستان، 23تم، شمارة هش سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  76
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های ریالمللی نوآوچهارمین کنفرانس بین. زنانتصویرسازی ارتباطی بر شادکامی 
 .شناسیرواناخیر در 
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