
 

 ،استرس) شناختیروان نشانگان بر( ارتباطی تصویرسازی) ایماگوتراپی آموزش اثربخشی  

 همسر زناشویی فرا روابط از دیدهآسیب زنان( افسردگی و اضطراب

 2جراره جمشید ،*1 غالمرضایی هادی

 (.مسئول نویسنده. )ایران ،تهران ،شمال تهران آزاد دانشگاه مشاوره، دکترای دانشجوی .1

 .نایرا ،تهران رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده تربیتی، علوم و روانشناسی گروه .2
 092-511، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 22/02/1000تاریخ پذیرش:                                                    28/08/1000تاریخ وصول: 

 چکیده

، اضطراب و )استرس شناختیروان( بر نشانگان یارتباط یرسازی)تصو یماگوتراپیآموزش ا یاثربخشبررسی  باهدفحاضر پژوهش 

وابط دیده از رصورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان آسیب همسر ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیزنان آسافسردگی( 

مرکز مشاوره خانواده امین شهر بیرجند مراجعه کرده و دارای پرونده  به 0011فرا زناشویی که در بازه زمانی فروردین تا شهریور 

های ورود به پژوهش حاضر به همکاری بودند و مالک نفر که 01، ذکرشدهکنندگان به مرکز مشاوره بودند؛ تشکیل داد. از بین مراجعه

نفر( منتسب شدند.  01نفر( و کنترل ) 01تصادفی به دو گروه آزمایش ) طوربهگیری در دسترس انتخاب و را داشتند، به شیوه نمونه

گواه هیچ درمانی دریافت ای به گروه آزمایش بود و گروه دقیقه 01جلسه  6آموزش در  صورتبهروش اجرای مداخله ایماگوتراپی 

ها داده وتحلیلتجزیه( استفاده شد. 0001) الیبوند و الیبوند ها از پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرسنکردند. برای گردآوری داده

( یرتباطا یرسازی)تصو یماگوتراپیاانجام شد. نتایج نشان داد که آموزش  چندمتغیرهبا کمک تحلیل کوواریانس و تحلیل کوواریانس 

ا توجه مؤثر است. ب همسر ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیزنان آس)استرس، اضطراب و افسردگی(  شناختیرواننشانگان کاهش بر 

از  دهیدبیآسکلی مراجعین  شناختیروانشود مداخله آموزش ایماگوتراپی برای بهبود سالمت ، پیشنهاد میشدهگزارشبه نتیجه 

 به کار گرفته شود. شناختیرواننشانگان  ژهیوبهیی همسر فرا زناشوروابط 

 .فرا زناشویی، روابط شناختیرواننشانگان ایماگوتراپی، کلیدواژه: 

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 000                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

 هابیکه به همراه دارد، آس ینامطلوب با توجه به عوارض نابهنجار و رایدر رفتار است، ز مارییب اختالل و ینوعانت، یو خ ییوفایب

های نیز علمی نشان مشاهدات بالینی و بررسی (.0000احمدی، ) دینمایم جادیا گریاز افراد د کیبرای هر  را یو مشکالت مختلف

(. متخصصان بالینی 0000احمدی، گذارد )ها میدهنده و شدیدی بر زوجی، تأثیر مخرب، تکانشکنمانیپدهند که برمال شدن می

شکنی زناشویی، عواطف شدید اغلب بین احساس خشم نسبت به فرد خطاکار و دیده از پیمانبدهند که در فرد آسیگزارش می

بشرپور، هستند )ی در نوسان رهاشدگفرسا، احساس قربانی شدن و رمقی طاقتو احساسات درونی خجالت، افسردگی، بی اقدام کننده

رادگی، احساس احوصلگی، بیرمقی، بیبت به فرد عهدشکن، بیهایی نظیر پرخاشگری و انتقام نستوان به واکنش(. همچنین می0000

(، احساس شوک، ناباروری و انکار 0031؛ خدمتگزار، بوالهری و کرملو، 0006، 0شدن و رهاشدگی )اسپرینگ و اسپرینگقربانی

مسائل ( و بروز 2110، 0(، ضرب و شتم، قتل همسر و خودکشی )شالکفورد، باس و ویکس شاکلفورد2112، 2)روزناک و هاردن

 اشاره کرد. فرا زناشوییروابط  درنتیجه( 2106، 0)پینتو و آرانتز شناختیروانمختلف 

نقش مهمی در ایجاد استرس زناشویی دارد و سبب ایجاد مشکالت روانی شکنی، های ناشی از مسئله پیمانانباشته شدن سرخوردگی

یکی از اختالالت مهم  ( نشان داد که2100) 6(. مطالعه براون2102، 1شاپ و اپستین، بیانیرمیلر، شود )می شناختیروانو نشانگان 

( از پژوهش خود چنین 2111) 1شده توسط همسری که به او خیانت شده، استرس و اضطراب است. باکوم، اسنایدر و گوردنتجربه

ده گردد که به او خیانت شاب در همسری میگیری کردند که خیانت زناشویی باعث بروز احساس تردید، افسردگی و اضطرنتیجه

ها را کاهش ی، اعتماد موجود در رابطه و سطح صمیمیت زوجشکنمانیپ( هم در پژوهش خود نشان داد که 2100) 3است. جینفرایو

ایج . نتدکرتوان به پیامدهایی چون افسردگی، استرس و اضطراب اشاره دهد و تأثیرات منفی و مخربی بر ازدواج دارد که میمی

ترین عالئمی هستند که پس (، نیز نشان داد که استرس، اضطراب و افسردگی از مهم0000) یگیدبیامپژوهش احمدیان، جهانگیر و 

 گردد.شکنی همسر در افراد ایجاد میاز آگاهی از پیمان

ت وابط زوجین، ضروری است که مداخالآمیز آن بر رشکنی و تأثیرات فاجعههای پژوهشی و ماهیت پیچیده پیمانبا توجه به یافته

کنی شمؤثری برای کمک به زوجینی که با این مشکل روبرو هستند؛ بکار گرفته شود. در تبیین و درمان زوجینی که با مشکل پیمان

و  00آیینی، مدل 01، مدل تروماتیک0توان به درمان هیجان مداراست که می شدهارائههای نظری مختلفی زناشویی درگیر هستند؛ مدل

                                                           
1. Spring & Spring 
2. Rosenak & Harnden 
3. Shackelford, Buss & weekes – Shackelford 
4. Pinto & Arantes 
5. Miller, Ryan, Bishop & Epstin 
6. Brown 
7. Baucom. Snyder & Gordon 
8. Jeanfreau 
9. Emotionally Focused Therapy 
10. Traumatic Model 
11. Ritual Model 
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 000                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تواند در درمان و کاهش مشکالت ناشی از های درمانی که می، یکی از مدلبیندراین(. 2101، 2پیالسوکرد )اشاره  0گرامدل بینش

 (.0001شاکر، است ) 0یماگوتراپیا ای یارتباط یرسازیتصوآموزش  یی مؤثر واقع گردد؛فرا زناشوروابط 

ناخودآگاه  یهااز جنبه دهدیها آموزش ماطالعات به زوج وی است که ضمن دادن آگاه یندیفرا یارتباط یرسازیآموزش تصو

موفق (. 2100، 0لیکر و کارلوزیبپردازند ) هاآنی هاشهیر یخود به بررس یهاتعارض یحل سطح جایبهشوند و  خودآگاهروابط 

ه تعارضات ک رندیگیزوجین یاد م، دیگرعبارتیبه. شد دشدن در این کار باعث بهبودی، رشد و امنیت عاطفی نسبت به دیگری خواه

 تأثیرحت ت شدتبهبا یکدیگر بدانند. این تغییرات کوچک خوشبختی زوجین را  و تماس ترقیخود را فرصتی برای صمیمت عم

 (.0033ویسی، تا منبع ناراحتی ) شوندیو زوجین برای هم منبع لذت م دهدیم قرار

( و در 2101، 1های معمول کارآمدی بیشتری دارد )وایتاز سایر درمان شناختیرواناثرگذاری این شیوه درمانی در درمان مشکالت 

، ییزناشو تیبهبود رضا(، 0006، و افکار یلیخل دیجاو) نیزوج مانهیارتباطات دوستانه صمای از متغیرها نظیر رشد طیف گسترده

، انیاریعبدالوند، سدرپوشان و دا)و عشق ی جنس جانیشور و ه، ییتعهد و اعتماد زناشو(، 0000، پوری)غالم ییزناشو تیمیصم

موحدی و  نتیجه مطالعات کهچنان شده است. دییتأ ( و...0000، یو شالچ یالمدنینیحس) ییتعارضات زناشو(، کاهش 0001

 ریتعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان تأث آموزش گروهی ایماگوتراپی بر کاهش(، نشان داد که 0006) ینیرزاحسیم

( هم از پژوهش 0000. زینهاری )قراردادو تأیید  موردبررسیی بر افسردگرا  یماگوتراپیا یاثربخش( در پژوهشی 0000رد. متجدد )دا

 یی است.بر کاهش تعارضات زناشو ای اثربخشی مداخلهماگوتراپیاخود چنین نتیجه گرفت که 

ان ی )تصویرسازی ارتباطی( بر نشانگماگوتراپیابررسی اثربخشی آموزش  باهدفمطالعه حاضر، ، شدهمطرححال بر اساس مطالب 

 یی همسر انجام شد.فرا زناشواز روابط  دهیدبیآسزنان  شناختیروان

 روش پژوهش

پس آزمون با گروه -نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمونهای از طرح آمدهعملبهپژوهش حاضر با توجه به اهداف و نیز نوع مداخالت 

 0011در بازه زمانی فروردین تا شهریور که  ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیآس زنانجامعه آماری این پژوهش را کلیه  است.کنترل 

اوره به مراکز مش کنندگانمراجعهاز بین  مراجعه کرده و دارای پرونده بودند؛ تشکیل داد. بیرجندبه مرکز مشاوره خانواده امین شهر 

گیری در دسترس انتخاب های ورود به پژوهش را داشتند، به روش نمونهنفر که حاضر به همکاری بودند و مالک 01تعداد ، ذکرشده

نفر( منتسب شدند. شرط ورود به پژوهش حاضر داشتن سواد حداقلی دیپلم، عدم  01نفر( و کنترل ) 01و در دو گروه آزمایش )

دیگر و عدم ممانعت برای حضور در دوره آموزشی از سوی خانواده و شرط خروج از پژوهش نیز  شناختیرواندریافت مداخله 

 سه بود.غیبت بیش از دو جل

                                                           
1. Insight Oriented 
2. Peluso 
3. Imago Therapy training 
4. Leeker & Carlozzi 
5. White 
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 001                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

بهبود ن، یزوج ارتباط شیافزا باهدف (0000) 0و هانت کسیتوسط هندرآموزش ایماگوتراپی )تصویرسازی ارتباطی(،  برنامه 

در  یبرنامه آموزش نیا ییایو پا ییروا .(0030، یصدرجهان)شد  یطراح نیزوج یافتگیزیتما یو ارتقا یدوران کودک یهازخم

شده  دییهر هفته دو جلسه تأ یاقهیدق 01جلسه  6در ( 2101) انیاریو د( 0000) و همکاران گلستانه(، 2101) 2یمر یهاپژوهش

 زنان بررسی شد. صرفاًالبته در پژوهش حاضر  آمده است. ریها در زجلسه مختصر است. شرح

 (1111) و هانت کسیهندرپروتکل آموزش ایماگوتراپی  .1جدول 

 محتوای جلسه عنوان جلسه ردیف

 مصاحبه و ارزیابی اولیه مقدماتیجلسه  

سفر کیهانی مغز، آموزش  0

 به مراجعین وگوگفت

 هفته آینده یا بیشتر دنبال کند. 6ها را برای هدف: ایجاد محیط امن تا مراجعین بتوانند آموزش

ی استفاده تعارضهای در همه موقعیت کهدرصورتیاین ابزار ارتباطی  کهنیاآموزش گفتگو به شرکای زنان و تأکید بر 

 ها را تغییر دهد.تواند ازدواج آنشود، می

رشد و تجارب دوران کودکی  2

 انتخاب همسر

زنان یکدیگر  کهنیا. بررسی 2کنید. را بررسی می فشانیتکال. کسب این عادت برای زنان که شما هر هفته 0هدف: 

شان بر انتخاب کودکی لیاواچگونه  کهنیاان در مورد . آموزش به زن0شنوند و استفاده از دیالوگ زنان، می کامالًرا 

شان برای آغاز آوری خاطرات کودکی. کمک به زنان برای آغاز جمع0گذارد. اثر می نشانیوالدکردن شخصی مانند 

 شان.ها از رابطهی هدف آنفرایند درک عمده

گسترش همدلی و بازسازی  0

 تصویری شریک

های ایماگو . استفاده از کاربرگ2دارند؛  وگوگفتزنان، درک کاملی از فرایند  اکنونهم. تصدیق این نکته که 0هدف: 

ی های مثبت یا منفهر یک از زنان بتوانند ببینند که انتخاب زوج، ناخودآگاه بوده و بر اساس ویژگی کهطوریبه

آغاز فرایند کمک به مراجعین برای درک اینکه همسرشان دشمن . 0است.  شدهانجامکودکی او  لیاواهای سرپرست

. استفاده از فرایندهای خاص برای کمک 1. اندشدهاکنون دچار مشکالتی  هرچندهستند  مانیپهمها نیست بلکه آن

 به مراجعین در جهت آغاز همدلی با یکدیگر

. تأکید بر اهمیت امنیت هیجانی و ایجاد مکانی برای 2بین والدین؛  یافتهگسترش. بررسی سطوح همدلی 0هدف:  روابط کیرمانتبازسازی  0

. ایجاد فهرستی از رفتارهای مراقبتی و سورپرایزها که وقتی توسط یکی از شرکای 0افزایش لذت از حس امنیت، 

 شود، شریک دیگر احساس دوست داشته شدن و افزایش امنیت و احساس سالمت.زندگی انجام می

ها . ایجاد مکانی برای اینکه ناکامی2ها؛ . تأکید به مراجعین بر اهمیت امنیت در تجدید ساختار ناکامی0هدف:  تار ناکامیتجدید ساخ 1

ز هایی اهایشان با بخشزنان درک کاملی داشته باشند که ناکامی کهنیا. برای 0ی وارونه بیان شوند؛ آرزوها صورتبه

داده  شدهگمهای قیم دارد و االن به تنها فرصتی برای اصالح این قسمتاست ارتباط مست مفقودشدهخودشان که 

و درک  «هایی برای پیشرفت شما دارندوالدین شما طرح»کنند زنان این عبارت را درک  کهنیا. برای 0شود. می

. تأکید بر 1باشد؛ می کنندهافتیدرهای های رفتار فرستنده که در حال پیشرفت است، طرحفهرست درخواست کهنیا

یکی از شرکا چیزی را که نیاز دارد ارائه دهد، درمان است  کههنگامی کهنیا ؛ وتغیر کند است و آسان نیست کهنیا

 خودش. مفقودشدههای برای قسمت زمانهمهم برای شریک و 

. 2ودند. ب شدهنوشتهیک شیوه مثبت با رفتارهای شدنی  صورتبه. بررسی سراسری درخواست رفتاری که 0هدف:  حل خشم 6

ها زمان ببرد، اما این اعمال هر دوی شرکای زندگی را شفا انجام گرفتن این رفتارها ممکن است سال کهنیاتأکید بر 

. اطمینان از اینکه زنان 0ایمن؛  داشتننگهرایند محدود در ف . دادن تمرین بیان خشم و غضب به زوج0خواهد داد. 

مان را مهم است که صدمات شریک زندگی کهنیاهستند و  رسانبیآسهای خشم اند که زمینهدرک کرده کامالً

 بشنویم.

 کنند.. مرور سراسری و داشتن زنانی که اهمیت پیگیری نقشه را درک می1

 

                                                           
1. Hendrix & Hunt 
2. Mary 
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 006                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 20پرسشنامه شامل استفاده شد. این  DASS- 021 افسردگی، اضطراب، استرس از پرسشنامه شناختیروانبرای سنجش نشانگان 

است که  سؤال 1شامل  dass-21ی هااسیمقهر یک از خرده  .است شدههیته( 0001) ویبوند و الویبوندالگویه است که توسط 

 شودیم یگذارنمره 0از صفر تا  سؤالهر . دیآیممربوط به آن به دست  یهاسؤالاز طریق مجموع نمرات  هرکدامنمره نهایی 

مقیاس مذکور را مورد تحلیل ( 0001؛ نقل از بارانی، 0003)آنتونی و همکاران  (.0001؛ نقل از بارانی، 0001، )الویبوند و الویبوند

 . نتایج این پژوهش نشانحاکی از وجود سه عامل افسردگی، اضطراب و تنیدگی بود مجدداًها ند که نتایج پژوهش آنقراردادعاملی 

افسردگی و ، . ارزش ویژه عوامل تنیدگیردیگیمقرار  موردسنجشدرصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل  63داد که 

 01/1و  02/1، 01/1و ضریب آلفا برای این سه عامل به ترتیب  20/0و  30/2، 11/0ر پژوهش مذکور به ترتیب برابر اضطراب د

 بود.

 اب)میانگین، انحراف استاندارد( و استنباطی )تحلیل کوواریانس(  ها با استفاده از آمار توصیفیداده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش 

 انجام شد. SPSS 22 یافزارنرماستفاده از بسته 

 هایافته

درصد( و  61سال قرار داشتند ) 01تا  21نفر( در رده سنی  03در پژوهش حاضر بیشترین افراد ) کنندهشرکتنفر  01از مجموع 

 درصد(.  61/16نفر( دارای مدرک کارشناسی بودند ) 01همچنین بیشترین افراد )

 یانس برای مقایسه گروه آزمایش و کنترلکووارتحلیل  جینتا. 2جدول

میانگین  درجه آزادی مجذوراتمجموع  0نوع  متغیر منبع

 مجذورات

F سطح معناداری 

 گروه

 

 110/1 30/26 10/061 0 10/061 اضطراب

 110/1 31/00 01/033 0 01/033 استرس

 110/1 26/12 60/000 0 60/000 افسردگی

فاوت معناداری ت گروه آزمایش و کنترلدر  شناختیرواننشانگان های که بین تمام مؤلفه شودآمده مشاهده میدستبا توجه به نتایج به

 وجود دارد.

 آزمونپسدر  شدهلیهای تعدجدول میانگین. 3جدول

 انحراف استاندارد میانگین گروه مؤلفه

 61/1 21/01 آزمایش اضطراب

 61/1 20/01 کنترل

 استرس

 

 11/1 12/3 آزمایش

 11/1 31/00 کنترل

 10/1 33/1 آزمایش افسردگی

 10/1 20/00 کنترل
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 001                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 شناختیوانرمیانگین گروه آزمایش از گروه کنترل کمتر است و بنابراین آموزش ایماگوتراپی بر نشانگان دهد که نشان می جدول فوق

 دیده از روابط فرا زناشویی مؤثر است.زنان آسیب

 گیرینتیجهحث و ب

از روابط  دهیدبیآسزنان  شناختیروانی )تصویرسازی ارتباطی( بر نشانگان ماگوتراپیاآموزش  که نشان داد انسیکووار لیتحل جینتا

گر، پژوهشی های پژوهشبا توجه به بررسی کاهش یافت.گروه کنترل نسبت به  شیگروه آزمانمره  نیانگیمو مؤثر است یی فرا زناشو

قرار  دبررسیمور)اضطراب و استرس( را  شناختیروانی )تصویرسازی ارتباطی( بر نشانگان ماگوتراپیا اثربخشی آموزش صرفاًکه 

صالنی، جامعی و ا (،0001شاکر ) های پژوهشاز پژوهش حاضر تا حدودی همسو با یافته آمدهدستبهدهد، یافت نشد. لذا نتایج 

(، 2113) 0(، تیبائوت2100) 2یالوسکیو با (، مارتین2101) 0هانت، الکوت و کارلسونکس، یهندر(، 0000(، متجدد )0000رجبی )

 ( است.2110) 1( و آکرمن2112) 0کافری و لیننمک

 هانت، الکوت و کارلسونکس، یهندری داشت. بر نشانگان افسردگ یماگوتراپیا( نشان از اثربخشی 0000نتایج پژوهش متجدد )

( نیز در 2113) ی اثربخش است. تیبائوتاطفع( از پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که آموزش ایماگوتراپی بر بهبود کارکرد 2101)

( هم 2110. آکرمن )قراردادو تأیید  موردبررسیشده بر میزان افسردگی را پژوهشی، اثربخشی آموزش تصویرسازی ذهنی هدایت

آن  از شواهد پژوهشی، حاکی افسردگی بسیار مؤثر است. در درمان شدهتیتصویرسازی ذهنی هداطی تحقیقاتی نتیجه گرفت که 

، 6سیلوراستین) شودشدید در زوجین می شناختیروانپیامدهای عاطفی و نشانگان  شکنی، سبب بروزپیمان برمال شدن است که

های درمانی است که یکی از مدل 1یماگوتراپیا ای یارتباط یرسازیتصوآموزش ،  روازاین .(0001پورمفصلی، ؛ نقل از هاشم0003

 (.0001شاکر، ) دیده مؤثر واقع گرددیی در زوجین آسیبفرا زناشوناشی از روابط  شناختیروانتواند در درمان و کاهش نشانگان می

 هگفتگو و گوش دادن آموزش داد هایمهارتآموزش ایماگوتراپی برنامه در  کهازآنجاییتوان چنین گفت: ها میدر تبیین این یافته

 نیام ا. در انجکارگیرندبه یکه مهارت گفتگو را بر اساس چرخه آگاه گیرندمی ادیگفتگو  یهامهارتآموزش زوجین با لذا . شودمی

جمالت کاسته  یو ارزش تیروش از جنبه قضاو نیا با .در گفتمان خود بیشتر از ضمیر من استفاده کنند کنندمی یمهارت زوجین سع

. از شودمی ی و کاهش استرسهمدل شیمهارت باعث افزا نیکه ا کندمی دابودن در طرف مقابل کاهش پی یشده و حالت دفاع

 آموزندمیروش  نی. زوجین در اشودمی و کاهش اضطراب زوجین یکیو نزد صمیمیت شیاحساسات باعث افزا یافشا گرید ییسو

همسر  هایبتصحهمسر خود بها دهند. با خالصه کردن  هایگفتهآمیز داشته باشند و به  توجه ت وبنگرش مث گریکدیکه نسبت به 

 جایهبو  یابدمیدر بین زوجین کاهش  و نشانگان افسردگی هاتفاهمسو  درنتیجهخود را کاهش داده  هایخوانیذهن دتواننمی خود،

                                                           
1. Hendrix, Hunt, Luquet & Carlson 
2. Martin & Bielawski 
3. Thibaut 
4. McCaffrey & Lynn 
5. Ackermann 
6. Silverstain 
7. Imago Therapy training 
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 003                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

خوب درک کردن و  موجبن گوش داد هایمهارت طورکلیبه. شودمی جادیا گریکدیو شناخت بیشتر نسبت به  یحس همدل آن

اهش و ک گیردیقرار م ادشدهی عوامل تأثیرتحت  دیده از خیانتآسیب زوجین شناختیرواننشانگان لذا  شودمیتفاهم  شیافزا

های محدودیت ازجملهات پیگیری به دلیل محدودیت زمانی عدم انجام مطالعو  دهیاستفاده از ابزار خودگزارشهرچند  یابد.می

شود آموزش ایماگوتراپی برای کاهش نشانگان از پژوهش حاضر، پیشنهاد می آمدهدستبهاما با توجه به نتیجه پژوهش حاضر است 

 قرار گیرد.  مورداستفادههمسر  فرا زناشوییاز روابط  دیدهآسیبو نگرانی زنان  شناختیروان

 منابع

 سمت :، تهرانانحرافات یشناسجامعه(. 0000) بیحب ی،حمدا. 

 ( 0000اصالنی، خالد؛ جامعی، معصومه و رجبی، غالمرضا .)هاوجز ییروابط زناشو تیفیبر ک یارتباط یرسازیآموزش تصو یاثربخش، 

 .10-01 ،(0) 06، فصلنامه روانشناسی کاربردی

  ،ت زناشویی اینفس و رضدرمان پردازش شناختی بر بهبود عالئم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت یاثربخش(. 0000سجاد )بشرپور

 .001-000 ،(2) 2 ی خانواده،درمانروانفصلنامه مشاوره و . زناشویی باخیانتزنان مواجه شده 

 نده به کنمراجعه یهازوج نیدر ب یهمدلیی روابط زناشو تیفیبر ک یماگوتراپیآموزش ا یاثربخش یبررس(. 0002)معصومه  ،یجامع

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز. نامهانیپا ،مراکز مشاوره شهرستان بهبهان

 دومین ین، بر کاهش تعارضات زوج یتراپماگویا کردیموزش رو(. اثربخشی آ0000المدنی، سید علی و شالچی، احمد )حسینی

 ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.ی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگیالمللنیبکنفرانس 

 دانژه ، تهران:همسران ییوفایب .(0001) سینخدمتگزار، ح. 

 تهران: وفاییهای پیشگیری و رویارویی با بیوفایی همسران: روشبی(. 0031سین؛ بوالهری، جعفر و کرملو، سمیرا )خدمتگزار، ح ،

 قطره.

 ( 0000زینهاری، محسن .)کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی. نامهانیپا، زنان ییبر کاهش تعارضات زناشو یماگوتراپیا یاثربخش 

 پنجمین کنفرانس اثربخشی ایماگوتراپی بر میزان خیانت زناشویی و تنظیم هیجانی زوجین شهر داراب،  (.0001فرشته ) ،شاکر

 .دانشگاه پیام نور استان قزوین -موسسه آموزش عالی تاکستان :، قزوینروانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی یالمللنیب

 به مواد  معتادان ییزناشو تیمیصمی ارتباط یبر الگوها یارتباط یرسازیآموزش تصو یاثربخش یبررس(. 0030یه )سم ،ینصدرجها

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.ارشد یکارشناس نامهانیپا مخدر و همسرانشان.

 یی ورابطه زناش تیفیبر بهبود ک یماگوتراپیا یاثربخشی ابیارز(. 0001) مسعود محمد ان،یاریو دا جمهسدرپوشان، ن رگس؛عبدالوند، ن

 .شهرینیخمکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامهانیپا، نکننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهامراجعه نیزوج

 یی،اشوزنی زدگو کاهش دل تیمیصم شیبر افزا یماگوتراپیا وهیبه شی درمانآموزش زوج یاثربخش یبررس(. 0000) یالل پور،یغالم 

 مرودشت، مرودشت: دانشگاه آزاد اسالمی واحد رانیمشاوره ا و یروانشناس یالمللنیکنفرانس ب نینخست

 مبتالبه مارانیو کانون کنترل سالمت ب ییزناشو تیرضا ،یافسردگ ابت،یبر نشانگان د یماگوتراپیا یاثربخش(. 0000) هیمتجدد، سم 

 مشهد. یدانشگاه فردوس ،ارشد یکارشناس نامهانی. پا2نوع  ابتید
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 000                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 یهایالمللی نوآورچهارمین کنفرانس بینایماگوتراپی راه حلی بر تعارضات زناشویی،  (.0006) حسن اعظم و میرزاحسینی، ،موحدی 

 .دانشگاه نیکان :، تهراناخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

 ( 0033ویسی، اسداهلل .) یشناسدانش و پژوهش در روانمجله ، رویکرد تصویرسازی ارتباطی بر رضایتمندی زناشوییاثربخشی 

 .011-02 ،(2) 02، کاربردی

 دهیدبیآسی زناشویی زنان زدگدلی سیستمی بوئن بر بهبود بخشودگی و درمانخانوادهاثربخشی (. 0001پور مفصلی، ریحانه )هاشم 

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد نیشابور. هنامانیپا. یی همسرفرا زناشواز روابط 

 Ackermann, T.E. (2001). Imagery as a technique in the treatment of depressed adolescents 

under psychiatric supervision. Master of education - with specialisation in guidance and 

counseling, University of South Africa. P. 24. 

 Baucom, D.H., Snyder, D.K., Gordon, K.C. (2005). Helping couples get past the affair: a 

clinician’s guide. New York: Guilford Press. 

 Brown, E.M. (2011). Patterns of infidelity and their treatment. New York: 

Brunner/Mazel.communicative responses to infidelity. J Marriage Fam, 48(2), 125-49. 

 Hendrix, H. Hunt, H. L. Luquet, W. & Carlson, J. (2015). Using the imago dialogue to 

deepen couples therapy. The Journal of Individual Psychology, 71, 253–272. 

 Hendrix, H., Elliott, R. (2008). An orientation to imago relationship therapy. Nashville 

Omen, 7(23), 37-48. 

 Hendrix, H. (2007). Getting the love you want: A guide for couples: Macmillan. 

http://www.soulfulliving.com/love_you_want. Htm. August, 
 Jeanfreau, M.M. (2014). A qualitative study investigating the decision-making process of 

women's participation in marital infidelity. (Ph.D dissertation). Kansas State University, 

141-142. 

 Leeker, O., Carlozzi, A. (2014). Effects of sex, sexual orientation, infidelity expectations, 

and love on distress related to emotional and sexual infidelity. J Marital Fam Ther, 40(1), 

68-91.  

 Martin, T. L., & Bielawski, D. M. (2022).What Is the African American’s Experience 

Following Imago Education. Journal of Humanistic Psychology, 52, 226-228. 

 Mary, N. M. (2010). Applying Stolorow's Theory ofIntersubjectivity to Hendrix's Imago 

Techniques. The Journal of Imago Relationship Therapy, 6(1), 309- 334. 

 McCaffrey, R.G., Lynn, C.E. (2002). The effect of public garden visitation on older adults 

with depression. College of Nursing Florida Atlantic University. 

 Miller, L. W., Ryan, C. E., Bishop, D. S., &Epstin, N. B. (2012). The McMaster approach to 

family: theory, assessment, treatment & research. Journal of family, 22, 168-189. 

 Peluso, PR. (2015). Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis. New 

York, NY: Routledge, 151-153. 

 Pinto, R., Arantes, J. (2016). The relationship between sexual and emotional promiscuity and 

infidelity: ATINER’S Conference Paper Series, No. PSY2016–2087, Athens, Greece. 

 Rosenak, C.M., & Harnden, G.M. (2002). Forgiveness in the psycho therapeutic Process. 
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