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Abstract
The purpose of the research was to examine the
efficacy solution- focused couple therpay and
acceptance and commitment couple therapy on
marital burnout of couples. The research method
was uasi-experimental with Pretest, Posttest and
cotrol group. The statistical society consisted of
the all clients of the centers: kimia, besharat,
tamasha and tohid in 1396 in Isfahan city who
referred to these centers due to communication
and marital problems. Among them, 24 couples
were selected through available sampling from
among couples. Then, 8 couples (16 persons)
were randomly assigned to three groups and the
couples of the experimental groups were paired
separatly every week solution- focused couple
therpay (7 weeks) and acceptance and commitment
couple therapy (12 weeks). The subjects' data were
collected by the marital burnout questionnaire of
Pines (1996). Results of multivariate analysis of
covariance indicated that the differences among
the groups were significant (
. Results
of benferony follow-up test indicated that in
comparison with the solution-focused couple
therapy, the acceptance and commitment couple
therapy were more effective in reducing the
marital burnout and three components of it
(physical exhaustion, emotional exhaustion and
mental exhaustion)(
.
Keywords: couples, solution- focused couple
therapy, acceptance and commitment couple
therapy, marital burnoutn
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مقدمه
خانواده کیه بیر پیونید مییان ن و شیوهر بنییان دارد نهیادی
اجتماعی است که یکیی ا کارکردهیای ن ارییای نیا هیای

ون پلت .)2009 ،11بررسیهای شیروم

12

2006؛ بیه نلیا ا

پیرفلییر ،سییودانی و شییفیع بییادی )1393 ،نشییان داد کییه
فرسودگی ناشویی در طول مان سبب کاه انرژی شده و
مایه خستای هیجانی -بدنی و ذهنی مییگیردد؛ ییرا نتیجیة

گوناگون بدنی ،شناختی و هیجانی اسیت ادلتیی و رد وان،1
 .)2010احساس خوب در ندگی ناشویی هناامی بیه ن و

طوالنیمدت موقدیتهایی است که ن و شوهر در رابایه بیا

شو هر دست میی دهید کیه هیر ییر در رابایه ا احسیاس

یکدیار ا نظر هیجانی ماالبات یادی دارند و میان توقدیات

پشتیبانی شدن ،دوست داشته شدن ،حرمت خود و ار شیمند

و واقدیت تفاوت یادی وجود دارد بکیر )200،13بیه دنبیال

بودن برخوردار شده و دریابند که در بخشی ا شبکه گسترده

فرسییودگی ناشییویی ،در روابییو و بییر نییدگی وجهییا،

ارتباطی قرار داشته و می تواند با دلارمی بیه هیواداری مییان
فردی بهخوبی با تنیدگی رویارو شوند؛ این میان اسیت کیه

بیاعتمادی ،خوارسا ی ،سر ن  ،بیتیوجهی بیه همیدیار و

خار دچار شدن به فرسودگی ناشیویی 2نییز دور مییشیود
کوب1976 ،3؛ بیه نلیا ا تیری .)2009 ،4پی

ا افیزای

جدائی عاطفی حاکم میشود صفیپوریان ،قیدمی ،خیاکپور،
سودانی و مهر فرید .)1395 ،در چنین شیرایو سییب اییی،
ریایت ناشویی در وجها کاه مییابد و مینهسا ایجیاد
سیب های عودکننده ،پیچیده و پی رونده میشود .درنتیجیه،

سرخوردگی و تن های بر مده ا بر ورده نشدن خواستهها و
نیا های میان فردی ،احساس سرخوردگی شکارا بیه همسیر

کارکرد خانواده و شبکه های حیاتی وابسته بدان ،ممکن است

نسبت داده میشود و این مایه ا دست رفیتن عشیو و تدهید

ا همگسیخته شوند ،یا در ا دواج باقی بمانند؛ حتی اگر عالقه

شده و فرسودگی 5ایازین شور و شیفتای نخستین می گیردد
پاینز ،هامر ،نیا و یکسن.)2011 ،6

فرسودگی به مدنای خستای بدنی ،هیجانی و ذهنی است
و ا نبود هماهنای میان واقدیت موجود و نچه مورد انتظیار

یادی به همسرشان نداشته باشند وال

14

.)2006 ،

لیکن ،همه این ا دواجها به طالق عاطفی منجیر نشیده و
در حالت ناکامی باقی نمیمانند .بدضی ا
بهبود ارتباط و کاه

وجهیا در جهیت

فرسودگی ناشویی اقدام مییکننید تیا

فرد بوده است پدیید میی یید لینایرن .)2003 ،7فرسیودگی

عشو ا دسترفته را با گردانند کیایزر1993 ،15؛ بیه نلیا ا

ناشویی به علت انباشتهای ا توقدات غیرواقدی ا همسر و

تلی یار ،پهلوان اده و سماوی.)1395 ،
یکی ا انوا مداخالت درمانی کوتاهمدت برای کمر بیه

ا دواج توأم با تنیدگیها ،واقدییتهیا و فیرا و نشییبهیای
ندگی نمایان میشود پاینز و همکیاران .)2011 ،فرسیودگی
نشانه ای ا چیرگی تنیدگی است که بیا خسیتای هیجیانی و

وجهایی که با مشکا فرسیودگی ناشیویی مواجیه هسیتند،
وجدرمانی کوتاه مدت راهحامحور 16اسیت .ایین درمیان در

بدبینی مشخص شده است شافلی و تری 2005 ،8؛ به نلیا

ا برملهیوس ،ترهون ،بکر و پپر .)2011 ،9شیرو فرسیودگی

اوایا سیال  1980در مرکیز خیانوادهدرمیانی کوتیاهمیدت در

میلواکی 17ایجاد شد .درمان کوتاهمدت راهحیامحیور توسیو

در ندگی و راباه ناشیویی بیهنیدرت ناگهیانی اسیت و در
بیشییتر مییوارد ا یییر پدیییدة نییاگوار یییا رخییدادهای جزئییی

دو مددکار اجتماعی بیه نیامهیای دیشییزر و کییم بیر  18و

همکاران

که میخواستند اثر و فنهای درمانی کوتاهمدت را

ناراحتکننده غا میگردد ،ولی روند ن تدریجی اسیت تیا

برای کمر به تغییر مراجدیان بررسیی کننید ،شیکا گرفیت

اینکه در ادامه مانی میرسد که وجین 10درمییابند باوجود

استرادا و بیباچ .)2007 ،19درمان کوتاهمدت راهحامحیور در
طول چند سال گذشته به خاطر تأکییدش بیر تغییرات سرییع

2. Marital burnout
4. Tree
6. Pines, Hammer, Neal & Icekson
8. Schaufeli & Taris
10. couples
12. Shirom
14. Walsh
16. Solution- focused couple therapy
18. Deshazer, Kimberg et al

1. Edlati & Redzuan
3. Cobb
5. burnout
7. Lingren
9. Brummelhuis, Ter Hoeven, Bakker & Peper
11. Van Plet
13. Bakker
15. Kayser
17. Milvaki
19. Estrada., Beyebach

کوش های پیاپی ،این راباه به ندگی نها مدنایی نمیدهد
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وابسته به درمان و احترام به دیدگاه مراجع که هر دو با فلسفه

تغییر یکی ا وجین موجیب تغیییر افیراد دیایر در سیسیتم

مراقبت ا سیالمتی سیا گارند ،محبوبییت ییادی بیه دسیت

میشود جنی استیا .)1997 ،

ورده است راسول.)2005 ،1
درمان کوتاه مدت راه حا محور یر رویکرد متمرکیز بیر
ینده و هدف محور است .ایین روش درمیانی ا سیااالتی

استفاده میکند که برای تشیخیص اسیتانائات ،راهحیاهیا و
نمراتی که برای اندا ه گیری ساح پیشرفت در برابر راهحیا
و شکار کردن رفتارهایی که برای به دست وردن پیشرفت
باقی مانده نیا است ،طراحی شده انید ترپیر ،دوالن ،ام سیی

5

6

در پژوه انجام شده توسو جانسون و لی باو )2000
مشخص شد که وجدرمانی راهحامحور باعث بهبود روابیو
وجین میشود .در تحلیلی دیاری که استوارت )2011 7بیا

عنییوان "یییر ماالدییه ملییدماتی ا مداخلییه کوتییاهمییدت
راهحامحیور بیرای وجهیا" ارائیه داد ،نشیان داده شید کیه
وج درمانی کوتاهمدت راهحامحیور در افیزای

رییایت ا

راباه ،مهارتهای ارتباطی و کارکردهای فردی وجین میاثر

کولییوم و نلسییون .)2006 ،2مهییمتییرین ویژگییی درمییان

است .همچنین پیژوه

راه حا محور کمر به مراجدان برای یافتن استانائات اسیت.

درمان راهحامحور بر سیا گاری ناشیویی وجیین بیود .در

استانائات مان هایی ا گذشته هستند که مشیکا بیا شیدت
کمتری وجود داشته یا اصالً وجود نداشته یا مان هایی کیه

ایران نیز ،داورنیا ،هراکار و نظری  )1394تأثیر وجدرمیانی
راهحامحور بیر کیاه ابدیاد فرسیودگی ناشیویی نیان را

مشکا وجود داشته ،ولی مراجع با شیوه قابا قبیولی بیا ن

یافتند.

برخورد می کرده است بر وسیر .)2012 ،3ایین رویکیرد
به جای تأکید بر نلایص و نیاتوانی هیای افیراد بیر برجسیته
کردن قابلیت ها و موفلیتهای افراد و ایجاد روابو حمیایتی
در طی فر یند درمان متمرکیز اسیت کیوارم و همکیاران،4

.)2010

8

راسیا  )2008نییز نشیانار تیأثیر

دومین روش مداخلهای بررسیی شیده در ایین پیژوه ،

وجدرمانی مبتنی بیر پیذیرش و تدهید 9اسیت .وجدرمیانی
مبتنی بر پذیرش و تدهد یر مداخله شناختی -رفتاری اسیت
که به دنبال بررسی سودمندی و کارکرد تجارب روانشناختی
مانند اندیشه هیا ،هیجیان هیا ،یادمیانهیا و عواطی

اسیت و

ا نجاکه به عم کایزر  )1993فرسودگی ناشویی همراه

فدالیتهای مدنادار نیدگی را بیا بینی و پییکیاوی مییکنید

بییا سییرخوردگی و ناامیییدی و بیییتفییاوتی همییراه اسییت،
وجدرمانی راهحا مدار در کار با وجهیا بیهعنیوان درمیانی

ویدنر ،موریسون و توهیگ  .)2013 ،در روند این مداخله
افراد می مو ند چاونه دسیت ا بیا داری اندیشیه کشییده و

همییراه بییا نارشییی امیدوارانییه و واقییعناییر ،م ییتوانیید بییه

درگیر افکار مزاحم ناردند .اثرات فنون ایین مداخلیه باعیث

دگرگونیهای چشمایری در این مینه بیانجامد .ا نجیا کیه

هیجانیات

10

میشود تیاب وری فیرد در کنیار میدن بیا تین

11

درماناران راهحامحیور مدتلدنید کیه مشیکالت وجیی بیه

ناخوشایند افزای

واساة روشی که وج برای حا نها به کار مییبرنید ،بیاقی

2004؛ توهیگ .)2009 ،درمانار در ش

میمانند و بدتر میشوند ،درمان راهحا محیور ،مهیارتهیای

عبارتاند ا پذیرش ،گسل  ،پیونید بیا میان اکنیون ،خیود

حا مشیکالت را در هنایام لیزوم اسیتفاده بیه ییاد وجیین

بهعنوان مینه ،ار ش ها و کن

متدهدانیه مراجیع را تشیویو

می ورد ،ن ها را قادر میسا د تا چرخیه مدییوب مشیکا را

میکند تا با شناخت بی ا پی  ،پیکار بیا محتیوای روانیی را

نیابود کننید و راهحیاهیای طیوالنیمیدت را توسیده دهنید.
وجدرمانی راهحامحور فلیو بیر تشیخیص نچیه در حیال

کاه داده و مویدی همراه با پذیرش بیشتر اتخاذ کنند هیز
و همکاران .)2013 ،ا نجیا کیه فرسیودگی وجهیا و نبیود

انجام و ساختهشدن است ،تمرکز نیدارد ،بلکیه بیر ناکار مید

ریایت ناشویی در پی انباشیتهای ا توقدیات غیرواقدیی ا

بودن الاوهای بیهودهای که کارسا نیستند نیز متمرکیز است.

توان کنار مدن

2. Trepper, Dolan , McCollum & Nelson
4. Kvarme et al
6. Johnson & Lebow
8. Russell
10. Woidneck, Morrison & Twohig

یابد ماسیودا ،هییز ،سیاکت و توهییگ ،

همسر و ا دواج ،ادامه داشتن تنیدگی ،کاه

گام این درمیان کیه

1. Rothwell
3. Brzezowsk
5. Jenny Steele
7. Stewart
9. Acceptance and commitment couple therapy
11. Masuda, Hayes, Sackett & Twohig
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با واقدیتها و فرا و نشییبهیای نیدگی لینایرن)2003 ،

 .)1392توجه به تأثیرپذیری خانواده ا سیبهیای عمیده در

بییهصییورت خسییتای و جییدائی عییاطفی شییکار م ییگییردد،

هر رویکردی درمانی یروری اسیت .ا ایینرو و بیر اسیاس

وجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تدهد میتواند روش کارسا ی
باشد .چراکه این درمان پی ا کاسیتن راهبردهیای اجتنیاب

موارد ذکیر شیده ،پیژوه حاییر بیا هیدف ملایسیة تیأثیر
وجدرمانی کوتاه مدت راهحا محور و وجدرمانی مبتنیی بیر

تجربهای در راباه ن و شوهر و کاه

رنجهای غیریروری

نهییا ،بییر گییاهی ن و شییوهر ا فر ینییدهای شییناختی و

پذیرش و تدهد در فرسودگی ناشویی انجام شد.
همچنییین بییا در نظییر گییرفتن دشییواریهییای بر مییده ا
برای برپائی تدامالت

واکن های هیجانی یکدیار ،شیفاف کیردن ار شهیایی کیه

فرسودگی ناشویی و ار ندگی کوش

نهییا را در راباییه ناییه داشییته اسییت و تدهیید بییه عمییا بییا

کار مد ن و شوهر هناام مداخالت وجدرمانی بیا وجهیا،

روشهای فراخور این اهداف متمرکز مییگیردد پترسیون و

شاید بتوان در راستای پیشایری ا دچار شدن به فرسیودگی

همکاران2009 ،؛ به نلا ا حیدریانفر ،امانالهی ،خجستهمهر

نشانار

ناشویی به نها یاری رساند .بررسی پیشینه پژوه

و ایمانی.)1394 ،

تییأثیر هییر یییر ا روشهییای وجدرمییانی کوتییاهمییدت

بر یند پژوه های گونیاگون نشیان داده میداخالتی کیه
اجتناب تجربهای را کاه مییدهنید افیراد را در شیناخت و

راهحامحیور و وجدرمیانی مبتنیی بیر پیذیرش و تدهید در
افزای رییایت ناشیویی و کیاه مشیکالت ارتبیاطی و

تدهد در برابر پیایری اهداف ار شمند یاری میرسیانند و در

فرسودگی ناشیویی اسیت .ولیی مییزان اثربخشیی نهیا در

کاستن دشواریهیای گونیاگون در نیدگی سیودمند هسیتند

ملایسییه ب یا یکییدیار نامشییخص اسییت .لییذا بییا توجییه بییه

بیالن ،هیز و پیسترلو.)2008 ،1

یرورتهای بیان شده ،فرییههای پژوه

عبارت بودند ا :

بر یند دیار پژوه ها نیز نشانار تأثیر وجدرمانی مبتنی

 .1بین اثربخشی وج درمانی کوتاه مدت راه حیا محیور و

نشانههای فرسیودگی ناشیویی

فرسودگی ناشویی وجیین و ابدیاد ن

بر پذیرش و تدهد در کاه

نییان دارای همسییر جانبییا پیرانشییهر شییوانی ،هراکییار و
رسولی ،)1395 ،کاه

فرسودگی نان درگیر بیا فرسیودگی

ناشییویی شییاکری ،)1394 ،کییاه فرسییودگی ناشییویی
وجهای مراجدهکننده به مرکز خدمات اجتماعی و "مشیاوره

بدد ا خروج" سا مان نیدانهیای اسیتان اصیفهان قیاری،

 )1393بود .تکینز ،برنز ،ویلر ،بوکیام و سیمپسیون)2004 2

گروه گواه در کاه

خستای بدنی ،خستای هیجانی و خستای ذهنیی) تفیاوت
مدناداری وجود دارد.
 .2بین اثربخشی وجدرمانی مبتنی بر پیذیرش و تدهید و
گروه گواه در کاه فرسودگی ناشویی وجیین و ابدیاد ن
خستای بدنی ،خستای هیجانی و خستای ذهنیی) تفیاوت
مدناداری وجود دارد.

نیز در پژوهشی به این بر یند رسیدند که وجین ناسیا گاری

 .3بین اثربخشی وج درمانی کوتاه مدت راه حیا محیور و

که وجدرمانی رفتیاری تلفیلیی مبتنیی بیر پیذیرش و تدهید

وجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تدهید در کیاه

فرسیودگی

دریافت نموده بودند ،ریایت ناشیویی بیاالتر و فرسیودگی

ناشویی وجین و ابداد ن خستای بدنی ،خستای هیجانی

ناشویی کمتری را در پیایری سه ماهه نشان دادند.
ا نجا که فرسودگی ناشویی کیاه

و خستای ذهنی) تفاوت مدناداری وجود ندارد.

عشیو و افیزای

رفتارهای خصمانه را به دنبال دارد ،مییتوانید بیه نارییایتی
ناشویی کشیده شده و بنیاد خانواده را ناپاییدار سیا د و نییز

روش
روش پژوهش ،جامعة آمااري و نمونا  :پیژوه

منجییر بییه جییدایی گییردد .ا سییوئی دیاییر ،پییژوه هییای

میون بیا دو گیروه
میون -پی
نیمه مایشی ا نو پیی
مای و یر گروه گواه بود .جامدة میاری ایین پیژوه ،

فرسودگی ناشویی بیشتر شده است .بهطوریکیه  50درصید

شاما کلیة وجین ناسا گار مراجدیهکننیده بیه کلینییرهیای

ا وجین خود به فرسودگی دچار میشوند پاینز1996 ،؛ بیه

مشاوره تماشا ،بشارت ،کیمیا و توحید در شهر اصیفهان بیود

نلیا ا عبیادتپیور ،نیوابینیژاد ،شفیع بیادی و فلسفینیژاد،

که در سال  1396به ایین میراکیز میراجدیه نمیودنید .روش

2. Atkins, Berns, Wheeler, Baucom & Simpson

1. Biglan., Hayes & Pistorello

کارشناسییان خییانواده نشییان م ییدهیید کییه امییرو ه گسییترش

حاییر،
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نمونهگیری به صورت هدفمند و در دسیترس بیود و ا مییان
درخواسییتکننییدگان ،تدییداد  24وج متلایییی کییه دارای
بیشترین ترا فرسودگی ناشویی بودند و همچنین تمایا بیه
شرکت در پژوه را داشتند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند و
به تصادف در سه گروه وجدرمانی کوتاهمدت راهحا محیور
 8وج) و وجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تدهید  8وج) و
گروه گیواه  8وج) گماشیته شیدند .میال هیای ورود بیه
پژوه عبارت بودنید ا  :عیدم مراجدیه وجهیا بیه دادگیاه
خانواده به قصد جدایی ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ،عدم سابله
خیانت و یا روابو فرا ناشویی ،عدم ابتال به اخیتالل روانیی،
مدت مان ا دواج کمتر ا پنج سال نباشد ،داشتن تحصییالت
با حداقا مدر دییپلم و اینکیه در میان شیرکت در طیر
درمانی تحت هیچ درمان روانشناختی دیاری قیرار نایرنید.
مال های خروج ا پژوه نیز عدم همکاری با پژوهشار و
غیبت بی ا دو جلسه بود.

بهصورتی که باالترین میزان فرسودگی ناشویی ،نمره  147و
پائینترین میزان ،نمره  21است کیانی ،اسدی ،شیشیهگیران،
اسییماعیلی قایییی و وار .)1395 ،پایییائی اییین ابییزار بییا
بهکارگیری روش لفای کرونباخ در دامنه میان  0/91تیا 0/93
محاسبه شیده اسیت پیاینز .)1996 ،مییزان پاییایی میون-
با مون 0/89 ،برای یر دوره یر ماهیه 0/76 ،بیرای ییر
دوره دو ماهه و  0/66برای دوره سه ماهه گزارش شده است
داورنیییا ،هراکییار ،مدیییری و شییاکرمی .)1394 ،نویییدی
 ،)1384میزان پاییایی ایین ابیزار را بیا بیهکیارگیری لفیای
کرونباخ  0/86گزارش کرده است نادری ،افتخار و میال اده
 .)1388روانییی ن را بییا بییهکییارگیری پرسشیینامة ریییایت
ناشویی انریچ  -0/40گزارش کردند .میزان لفیای کرونبیاخ
این ابزار در پژوه حایر  0/89گیزارش گردیید .ا جملیه
مال های این پرسشنامه میزان خستای نسبت به همسر طیی
سه ماه گذشته است.

ابزار پژوهش
پرسشنامة فرسودگی زناشویی ( : )CBMاین پرسشنامه یر

روش اجرا و تحلیل دادهه
ابتدا طیی ییر فراخیوان در مراکیز مشیاوره شیهر اصیفهان،
اطییال رسییانی شیید 40 .وج متدییار ثبییتنییام نمودنیید و
پرسشنامة فرسودگی ناشویی را تکمیا کردنید 24 .وج کیه
دارای بییاالترین نمییره در فرسییودگی ناشییویی بودنیید و نیییز
مال های ورود به پژوه را داشیتند ،انتخیاب شیدند و بیه
روش تصادفی و بهصورت مساوی در گروههیای میای و
کنترل جایازین شدند .وج درمانی کوتاهمدت راهحیامحیور
در  7جلسه برای شرکتکننیدگان ایین گیروه و وجدرمیانی
مبتنی بر پذیرش و تدهد در  12جلسه برای شیرکتکننیدگان
گروه مربوطه ،اجرا شد و برای شرکتکنندگان در گروه گیواه
هیچ گونه برنامه ای اجرا نشد .پ ا اتمیام جلسیات مجیدداً
پرسشنامه فرسودگی ناشویی برای وجین هر سه گروه اجرا
شیید .ا نجییا کییه شییرایو حضییور در جلسییات قییبالً بییرای
شرکت کنندگان توییح داده شده بیود ،در پاییان دوره ،همیه
شرکتکنندگان حایر بودنید و هییچ افیت میودنی وجیود
نداشت .برای تحلیا داده ها ،ابتدا ا شیاخص هیای توصییفی
میاناین و انحراف مدیار برای متغییر فرسیودگی ناشیویی و
ابداد ن استفاده شد ،سپ برای مون فرییه های تحلیو ا
مون تحلیا کوواریان چندمتغیره و مون تدلیبی بنفرونی
استفاده شد .پروتکاهای درمانی به این شر میباشند:

1

ابزار خودسنجی است که توسیو پیاینز  )1996و بیا هیدف
اندا هگیری ترا فرسودگی ناشویی در وجین سیاخته شید.
نسخه  21مادهای این ابزار ،دربرگیرنده سه یر ملیاس اصیلی
خستای بدنی ،خستای هیجانی و خستای ذهنی است .تمام
اییین مییوارد روی یییر ملیییاس هفییت امتیییا ی پاس ی داده
می شوند .ساح  1مدرف عدم تجربه عبارت موردنظر و ساح
 7مدرف تجربه یاد عبارت مورد نظر است .ا جمله ماده های
پرسشنامه عبارتاند ا  :خستای و تباهی و مسیتدد بیمیاری
شدن ،گرفتار مشکا شدن ،دربارة همسیر احسیاس خشیم و
سرخوردگی کردن .برای بیه دسیت وردن مییزان فرسیودگی
ناشویی باید در مرحلة اول :امتیا هایی که به موارد -18-21
1 -2-4-5-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13-14 -15-16-17
داده شده است با هم جمع شوند ،مرحله دوم :امتیا هایی کیه
به شماره هیای  20 ،19 ،6 ،3داده شیده اسیت بیا هیم جمیع
می شوند .مرحلیة سیوم :امتییا مرحلیة دوم ا عیدد  32کیم
میشود .مرحلة چهارم :امتیا مرحلة اول با مرحله سوم جمیع
می شود .مرحلة پنجم :عدد مرحلة چهارم بر عیدد  21تلسییم
می شود .عدد حاصا درجه فرسودگی را نشیان میی دهید .در
این ابزار نمرات باالتر ،نشاندهنیدة فیرسیودگی بیشتیر است

1. Couple burnout measure

 / 55دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

پروتکل زوجدرمانی كوتاهمدت راهحلمحور:

شد .پروتکا جلسات وجدرمانی کوتاهمدت راهحامحیور ا

تدییداد جلسییات درمییانی بییرای وجدرمییانی کوتییاهمییدت

این قرار است یمرمن ،پرسیت و وتیزل  1997 ،و نظیری،

راهحامحور 7 ،جلسه و هر جلسه به مدت  90دقیله برگیزار

:)1383

1

جدول  .1ساختار جلسات زوجدرمانی كوتاهمدت راهحلمحور
شماره جلسه

شر جلسات

جلسه اول

اجرای پی

تکلی
مون ،شنایی گروه با هم و با درمانار شرکت کنندگان موظ

شدند برای جلسة بدید اهیداف میورد

گروه ،بیان قواعد گروه و تدیین چهارچوبها و بیان نظر خود را ا شرکت در جلسات نوشته و به گیروه بیاورنید.
اصول کلی وجدرمانی کوتاهمدت راهحامحور

این اهداف متمرکز بر تغییراتی باشد که در گروه ایجاد خواهند
شد

جلسه دوم

کمر به شرکتکنندگان تا بتوانند هدفهای خود را ا شرکتکنندگان درخواست شد برای جلسة بدد انتظیارات و
بهصورت مابت ،مدین ،ملموس و قاباانیدا هگییری هدف های دیاری را که ا همسر خود و نیدگیشیان دارنید
بهصورتی مابت ،دقیو ،ملموس و قابااندا هگیری نوشته و بیه

تدوین کنند

جلسه ینده بیاورند
جلسه سوم

کمر به شرکتکنندگان تا دریابند که ا یر واقدیه ا اعضای گروه درخواسیت شید کیه در طیول هفتیه جیاری،
تدابیر متفاوتی در خانواده وجود دارد و بتوانند تللی بههیچوجه ا همسر خود ایراد نایرند و در عو
خود ا مشکالت پی

هیر کیار و

مده را به شکا مفیدتر تغییر فدالیت مابت که ا همسرشیان مییبیننید را میورد تحسیین و

دهند ،کمر به نهیا تیا بیه قابلییت و منیابع خیود قدردانی قرار دهند و گزارش ن را به جلسه بیاورند
پیبرده و بتوانند یکدیار را تحسین کنند
جلسه چهارم

قاب دهی مجدد به مشکا ا طریو توجه به چرخة تشدید تجربة هیجانی ،افزای
منفی ،هیجانات یرساختاری و نیا های دلبسته مدار

هیجانی ،افزای

تمایا به درگیری و روییارویی

پاسخاویی بهطرف ملابا به این صورت کیه

مجدداً مشکا برحسب احساسات نهفته و نیا هیای دلبسیتای
شکا داده میشود.
جلسه پنجم

بیییر هیییم دن الاوهیییای رفتیییاری مختلیییی کیییه ا شرکتکنندگان درخواست شد دربارة ساال مار شیده در
شرکتکنندگان طراحی کردهاند ،با استفاده ا پرس

منزل فکر کنند و پاس ها را برای جلسه بدد بیاورند

مدجزه سا
جلسه ششم

کمر به اعضا برای اینکیه راههیای دیایری بیرای ا شرکت کننیدگان درخواسیت شید کیه هیر رو در سیاعتی
تفکر ،احساس و رفتیار بیه جیای نچیه اآلن انجیام مشخص ،سکه ای را به هوا پرتاب کرده و شیخص برنیده 10
میدهند را پیدا کرده و احساسات جدیدی را تجربه دقیله ا همسرش شکایت کند و وقتیی  10دقیلیه تمیام شید
کنند با استفاده ا واژه مهم بهجای

شخص دیار  10دقیله شکایت کند و سپ

نتیجه را به جلسه

بددی بیاورند
جلسه هفتم

جمعبندی و نتیجهگیری و تدیین اینکه یا اعضا بیه
اهداف خود دست یافتهاند؟
اجرای پ

مون
1. Zimmerman, Prest & Wetzel
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پروتکل زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد:
تدداد جلسات درمانی برای وج درمانی مبتنی بیر پیذیرش و

پروتکا جلسات وجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تدهد ا ایین
قرار است هری

1

 2009 ،و حیدریانفر و امانالهی:)1395 ،

تدهد 12 ،جلسه و هر جلسه به مدت  90دقیله برگیزار شید.
جدول  .5طرح زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
تکلی

ردی

شر جلسات

جلسه اول

مشخص کردن انتظارات و اهداف ،قراردادهای اولیه

جلسه دوم

مفهومسا ی مشیکا ا دییدگاه اعضیا و مشیاور اسیتداره چالیه و فهرستی ا اعمال ناکار مد حا مشکا
بیلچه)

جلسه سوم

ترغیب وجین به انتخاب ماندن یا رفتن ،ارتباط سیالم گشیودگی ،مشخص کردن انتخاب راباه با همسر
تمرکز و اشتیاق)

جلسه چهارم

مشییکالت وجییین تحییت عنییوان سییمهییای روابییو ناشییویی و شناسایی باورهای نادرست درباره ا دواج
راهحاهای نها تحت عنوان پاد هر نامگذاری شد .سم  :1حصیار
ذهن ،پاد هر :رهایی ا ذهن
انتظارات نه حذف نها)

جلسه پنجم

سم  :2انتظارات ،پاد هر :تضدی

جلسه ششم

سم  :3ار شهای مبهم ،پیاد هر :ار شهیای واییح و تسیلو بیر تشخیص تفاوت ار شها و انتظارات
مهارتها برای حرکت در جهت ار شها حا تدیار

تالش جهت تضدی

انتظارات

و ارتبیاط

ماثر)
جلسه هفتم

سم  :4قاع ارتباط ،پاد هر :یکی شدن با همسر گشودگی ،پذیرش تالش در جهت یکی شدن با همسر
و کنجکاوی)

جلسه هشتم

سییم  :5تییالش بییرای اجتنییاب ،پییاد هر :تمایییا بییه رنییج ،مدرفییی تمرین من چاونه میخواهم همسرم را کنترل کنم
روشهای کنترل

جلسه نهم

مدرفی ار شهای وجی ،شناسایی موانع در برابر ار شها ،انتخاب تمرین دهمین سالارد ا دواج ،من مییخیواهم در
یر ار ش وجی و عینی کردن ن

جلسه دهم

ارتباط با همسرم چاونه باشم

سم  :6شناسایی موانع درونی عمیا بیر اسیاس ار شهیا ،پیاد هر :تمرین تشکر ا ذهن و استداره قاار
پذیرش و گسل

جلسییییییییه سم  :7شناسایی موانع بیرونی عما بر اساس ار شها ،پاد هر :حا تبدیا صحنه جنگ بیه صیلح :تمیرین مکیث ،بیه
یا دهم

مسئله

مدنای توق

گاهانه ،چنید ثانییه قبیا ا واکین

نشان دادن
روش های مفید -1 :رهایی ا ذهن؛  -2گشودگی،
 -3ار شگییذاری -4 ،عجییین شییدن بییا همسییر و
 -5صمیمیت
جلسییییییییه مدرفی مه روانشناختی ،مدرفتی الیههای مه ،الیه بایدها ،هیچ چائی تمرین مه روانشناختی وقتی با افکارتیان میختیه
دوا دهم

برای تالش نیست ،ایکاش ،فلیو اگیر ،...گذشیته دردنیا  ،ینیده میشوید ،چه اتفاقی روی میدهد؟)
ترسنا و...

1. Harris
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ی فتهه ی پژوهش
مار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوه

نمره کا) بر اساس گروههای وجدرمانی مبتنی بیر پیذیرش،
در جدول  3ورده

وجدرمانی راهحامحور و گواه نشان داده شده است.

شده است .در این جدول میاناین و انحراف مدیار متغیرهیای
پژوه

خستای بدنی ،خستای احساسی ،خستای روانی و
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون ،پسآزمون متغیرهاي پژوهش
متغیر
خستای
بدنی
خستای
احساسی
خستای
روانی

نمره کا

پی

گروه

مون

مون

پ

انحراف استاندارد  ±میاناین

انحراف استاندارد  ±میاناین

وجدرمانی مبتنی بر پذیرش

36/12±4/56

12/87±2/82

وجدرمانی راهحامحور

36/20±4/57

21/93±2/22

گروه گواه

39/94±2/38

40/94±3/35

وجدرمانی مبتنی بر پذیرش

36/62±4/16

12/58±2/79

وجدرمانی راهحامحور

36/87±4/22

22/40±2/19

گروه گواه

39/75±2/24

41/62±2/78

وجدرمانی مبتنی بر پذیرش

28/06±4/65

12/0±2/66

وجدرمانی راهحامحور

30/80±4/26

21/47±2/13

گروه گواه

36/81±3/27

37/19±3/51

وجدرمانی مبتنی بر پذیرش

3/62±0/62

0/26±0/29

وجدرمانی راهحامحور

3/63±0/61

1/61±0/29

گروه گواه

4/07±0/22

4/18±0/34

در جدول  4نشان داده شده است که پیی فیر

نرمیال

برای متغیرهای پژوه

بی

ا  0/05محاسبه شده است.

بودن داده برقرار است چیون ساح مدنیاداری بیهدست میده
جدول  .4نتایج آزمون كلموگروف اسمیرنوف (بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش)
پی
متغیرها

ماره مون  zساح مدناداری)

ماره مون  zساح مدناداری)

خستای بدنی

)0/899 0/572

)0/091 1/242

خستای احساسی

)0/448 0/862

)0/066 1/274

خستای روانی

)0/611 0/760

)0/327 0/951

نمره کا

)0/814 0/636

)0/087 1/253

در جدول  5نتایج مون همانی شییب خیو رگرسییون
ورده شده است.

مون

پ

مون
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جدول  .5نتایج بررسی همگنی شیبهاي خطر رگرسیون براي متغیرهاي پژوهش
متغیرها

مجمو مجذورات

درجه ادی

میاناین مجذورات

ماره F

ساح مدناداری

خستای بدنی
خستای احساسی

5/568
13/482

2
2

2/784
6/741

0/402
0/976

0/672
0/387

خستای روانی
نمره کا

31/949
0/621

2
2

15/974
0/310

2/313
2/583

0/114
0/057

بییر اسییاس نتییایج جییدول  5چییون سییاح مدنییاداری

همچنین ،ساح مدناداری به دست مده برای مون لیوین

ا  0/05است بنابراین میتوان نتیجه گرفت

ا  0/05بود ،بنابراین میتوان

بهدست مده بی

پی شرط استفاده ا

مون نالیز کوواریان

نمییره کییا و مییون نییالیز واریییان

و همچنین مون ام.باک

بی

یر متغیره برای

نتیجه گرفت که هماونی واریان ها برای متغییر گیروه هیم

چنیید متغیییره بییرای

برای هر یر ا متغیرهای خستای بدنی ،خستای احساسیی،

یرملیاسهای خستای بدنی ،خستای احساسیی و خسیتای
روانی و نیز نمره کا برقرار است.

خستای روانی و نیز نمره کیا و همچنیین برابیری میاتری
واریان کوواریان برقرار است.

جدول  .6نتایج تحلیل كوواریانس چندمتغیره
متغیر مستلا
میون خسیتای

پی
بدنی
میون
پی
خسیییتای
احساسی
بدنی
میون
پی
روانی
گروه
میون
پی
بدنی
میون
پی
خسیییتای
احساسی
احساسی
میون
پی
روانی
گروه
میون
پی
بدنی
میون
پی
خسیییتای
احساسی
روانی
میون
پی
روانی
گروه
مون
پی
نمره کا
گروه

خسیتای
خسیتای

خسیتای
خسیتای
خسیتای

خسیتای
خسیتای
خسیتای

ساح
مدناداری

توان
ماری

مجذور
اتا

مجمو
مربدات

درجة
ادی

میاناین
مربدات

مون F

0/118

0/015

5/045

1

5/045

0/604

0/441

0/014

4/865

1

4/865

0/583

0/450

0/116

10/305

1

10/305

1/234

0/273

0/192

0/029

3221/137

2

1610/569

192/906

0/001

1/0

0/904

11/044

1

11/044

1/613

0/211

0/237

0/038

17/836

1

17/836

2/605

0/114

0/351

0/060

2/374

1

2/374

0/347

0/559

0/089

0/008

3535/805

2

1767/903

258/250

0/001

1/0

0/926

0/195

1

0/195

0/026

0/874

0/053

0/001

14/589

1

14/589

1/922

0/173

0/273

0/045

28/093

1

28/093

3/702

0/061

0/468

0/083

2472/028
0/003
109/187

2
1
2

1236/014
0/003
54/593

162/872
0/034
562/675

0/001
0/854
0/001

1/0
0/054
1/0

0/888
0/001
0/963
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چنید متغییره بیرای

دو گروه ا سه گروه مورد بررسی درمانی مبتنی بر پیذیرش،

در جدول  6نتایج نالیز کووارییان

یرملیاسهای خستای بدنی ،خستای احساسیی و خسیتای

)ρ؛

روانی و نیز نمره کا ورده شده است .چون ساح مدنیاداری
برای متغیر گروه در هر سه یرملییاس و نمیره کیا کمتیر ا

وج درمانی راه حا محور و گواه) وجیود دارد 0/001
بنابراین فرییههای شماره  1و  2پژوه

تأیید میگردد.

 0/05است می توان نتیجه گرفت تفاوت مدناداری حداقا بین
جدول  .7نتایج آزمون بنفرونی جهت مقایس گروههاي پژوهش براي متغیرهاي پژوهش
تفاوت میاناین

ساح مدناداری

8/669

0/001

گواه

26/976

0/001

وجدرمیییییییییییانی
گواه
راهحامحور

18/307

0/001

9/492

0/001

گواه

28/338

0/001

گواه

18/846

0/001

8/908

0/001

23/823

0/001

وج درمانی مبتنیی بیر
خستای بدنی

پذیرش

وج درمانی مبتنیی بیر
خسییییییییتای پذیرش
احساسی
وجدرمیییییییییییانی
راهحامحور

وجدرمانی راهحامحور

وجدرمانی راهحامحور

وجدرمانی راهحامحور

خستای روانی

وج درمانی مبتنیی بیر
پذیرش
گواه
وجدرمیییییییییییانی
گواه
راهحامحور
وج درمانی مبتنیی بیر
پذیرش

نمره کا
وجدرمیییییییییییانی
راهحامحور

14/915

0/001

3/906

0/001

گواه

1/345

0/001

گواه

2/562

0/001

وجدرمانی راهحامحور

در جدول  7نتایج مربوط به مون بنفرونیی ورده شیده
است چون ساح مدناداری برای هیر سیه گیروه بیه صیورت
دوبه دو کمتر ا  0/05میباشد میی تیوان نتیجیه گرفیت بیین
وجدرمانی مبتنی بر پذیرش و وجدرمیانی راهحیامحیور و
همچنین بین درمانی مبتنی بر پذیرش و کنترل و همچنین بین

بنابراین وجدرمانی مبتنیی بیر پیذیرش میاثرتر بیوده اسیت
0/001

)ρ؛ بنابراین فرییة سوم پژوه

تائید نمیگردد.

بحث و نتیجهگیری
هییدف پییژوه حایییر ،ملایسییة اثربخشییی وجدرمییانی

وجدرمانی راهحامحور و گیروه کنتیرل در یرملییاسهیای

کوتاهمدت راهحامحور و وجدرمیانی مبتنیی بیر پیذیرش و

خستای بدنی ،خستای احساسی و خسیتای روانیی و نمیره
کا تفاوت مدناداری وجود دارد .با توجه به ملیادیر مییاناین

فرسودگی ناشویی وجیین و ابدیاد ن بیود.

در جییدول  1و اییینکییه میییزان کییاه

نمییره هییر یییر ا

یرملیاسهای مورد بررسی و نمره کا در مرحله پ
نسبت به نمره پی
پذیرش بی

میون

میون در گیروه وجدرمیانی مبتنیی بیر

ا گیروه وجدرمیانی راهحیامحیور مییباشید

تدهد بر کاه

طبو نتایج بهدست مده ا پژوه  ،وجدرمیانی کوتیاهمیدت
راهحامحور در کاه

فرسودگی ناشویی وجین و ابداد ن

ماثر میباشد ،بنیابراین فریییه اول پیژوه

تائیید گردیید.

بییهعبییارتدیاییر اییین وجدرمییانی باعییث کییاه

احسییاس

خسییتای ،افسییردگی ،ناامیییدی ،بیییار شییی و احسییاس
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سرخوردگی و خشم به همسر میگردد .این نتیجیه بیا نتیایج

مابت نسبت به همسیر را جیایازین احساسیات خصیمانه و

پژوه های جانسون و لی بیاو  ،)2000اسیتوارت ،)2011

منفی نمایند و احساس صمیمیت بستری نسبت به هم داشیته

راسا  )2008و داورنیا و همکاران  )1394همسو مییباشید
که در این پژوه ها نیز ،وجدرمانی کوتاهمدت راهحامحور

باشییند .درنتیجییه بییه دنبییال اییین صییمیمیت شییکاگرفتییه در
همسران ،ردگی ،غماینی و بیهودگی در راباه با همسر کیه

در کاه

فرسودگی ناشویی وجین و ابداد ن میاثر بیوده

است.

مییابد که این خود منجر به کاه

در تبیین این یافته ا پژوه
راهحامحور ،کشی

ا نشاناان دیار خسیتای عیاطفی اسیت بیهتیدریج کیاه

میتوان گفت که در درمیان

خستای بدنی در وجین

نیز میشود.
یافته های پژوه

اسیتانائات در نیدگی مراجیع و تغیییر

تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تدهد را

فرسودگی ناشویی وجین و ابداد ن را نیز نشیان

شناختی ناگهانی در مراجع در جهیت تشیخیص و شناسیائی

بر کاه

اسییتاناها و همچنییین تغییییر ناییرش وجییین نسییبت بییه

داد ،بنابراین فرییه دوم پژوه

موقدیتهای دشوار میتواند امیدواری و کمر را بیه مراجیع

همسو با پیژوه هیای شیوانی همکیاران  ،)1395شیاکری

نیز تائید گردیید .ایین یافتیه

اللا کند تا نزدیر شدن به ینیده بهتیری را ببینید پیچیات،1
 .)2007در این رویکرد این اعتلیاد وجیود دارد کیه صیحبت

 )1394و قاری  )1393میباشد .در این پژوه ها نیز تأثیر
درمان مبتنی بر پذیرش و تدهد بر کاه فرسودگی ناشویی

کردن درباره علا مسائا ،مدت نها و اشاره به سختی تغیییر

وجین و ابداد ن تائید گردیده است .در توجیه این یافتیه ا

نها ،اغلیب باعیث ایجیاد احسیاس درمانیدگی بیشیتری در

پژوه  ،میتوان گفت فرسودگی هناامی شکار میگردد که

مراجع میشود؛ بنابراین ایجاد تغییر اگیر غییر ممکین نشیود،

نها درمییابند که علیرغم همه کوش هایشان ،رابایهشیان

مشکا تر میشود؛ به عبارت دیار ،صحبت کردن درباره ایین

به ندگی مدنا نداده و نخواهد داد ون پلت2009 ،؛ پیاینز و

که چاونه مراجع میخواهد مسائا متفیاوت شیوند و او چیه

نانز ،2003 ،پاینز1996 ،؛ ترجمة شاداب )1381 ،و در پی ن،

کاری میتواند انجام دهد تا این اتفاق بیفتید ،بیه وی کمیر

باورها و احساسهای منفیی حالیت چییره شیونده بیه خیود

خودکارامیدی

میگیرد و به ا دست دادن شور و شوق نخسیتین ،وابسیتای

را باال میبرد و به او کمر میکنید تیا بیر روی نچیه بیرای
ایجاد تغییر نیا دارد ،تمرکز کنید پاکروسیین و سیپوکین،2

عاطفی ،تدهد و سرانجام نمایان شدن بیرملی ناشویی منجر
میشود پکورسیکا ،فیارل ،ایوانشییتزکی و پییالی.)2013 ،3

.)2011

ا اینرو ،وجدرمیانی مبتنیی بیر پیذیرش و تدهید بیه افیراد

میکند تا باور کند که تغیر ممکن است ،حی

همچنین ،میتوان ایافه کرد ا نجیائی کیه ناامییدی ا

می مو د چاونه دست ا با داری اندیشه بردارند ،چاونه بیا

همسر و ندگی ناشویی بهعنوان یکی ا نشیاناان خسیتای

افکار مزاحم میخته نشوند و باعث میشوند افیراد هیجانیات

احساسی میباشد ،در وجدرمانی راهحا محور به دلیا اینکه

ناخوشییایند را بیشییتر برتابنیید ماسییودا و همکییاران2004 ،؛

تأکید اصیلی بیر تغیییرات کوچیر تیا رسییدن بیه تغیییرات

توهیگ .)2009 ،همچنین ،مییتوانید بیه وجهیا همایام بیا

بزر تر میباشد و تمرکز درمان هیم بیر مسیائلی اسیت کیه

پذیرش رنجی که ندگی به ناچار با خود دارد ،بیرای ایجیاد

احتمال تغییر در نها وجود دارد ،وقتی یر وج اولین گیام

یر ندگی پرمایه ،درست و مدنیدار کمیر کنید اییزدی و

کوچر را جهت تغییر با موفلیت برمیدارد و نتیجه این تغییر
را در ارتباط با همسرش مشاهده میکند اشتیاق او برای ادامه

عابدی.)1392 ،
یافته دیار پژوه

این رونید تغیییر بیشیتر مییشیود و بنیابراین پی

بیانار تأثیر بیشتر درمان مبتنی بر پیذیرش

ا میدتی

و تدهد نسبت به وجدرمیانی کوتیاهمیدت راهحیامحیور در

تغییرات بزر تری را در راباه ناشویی مشاهده میکند .این

کاه

فرسودگی ناشویی وجین میباشد؛ بنیابراین فریییه

تغییرات به وجود مده به وج کمر میکننید تیا نسیبت بیه

سوم پیژوه

ینده راباه و ندگی ناشوییشان امییدوار شیود ،احساسات

استروساها و ویلسون  )2012با وارد شدن فیرد به فیر یند

2. Pakrosnis & Cepukiene
4. Hayes, Strosahl & Wilson

1. Pichot
3. Pokorska, Farrell, Evanschitzky & Pillai

تأییید نشید .میی تیوان گفیت بیه بیاور هییز،
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درمان مبتنی بر پذیرش و تدهید ،تمرکیز و گرفتیار میدن در

وجین ،مینه برای کاه

فرسودگی ناشویی نهیا کیه بیر

فر یندهای ذهنی -کالمی منفی که مداوف به خود و دیاران

اثر الاوهای رفتاری خشر و اندااف ناپذیر پدید مده فراهم

است بهتدریج مورد اصال و تغییر قرار میگییرد .ا دییدگاه
این درمان ،وجین متدار بهطور بیاللوه توانیایی برقیراری

شود؛ بنابراین شیاید علیت اثربخشیی بیاالتر ایین درمیان در
ملایسه با درمان کوتاهمدت راهحامحور در کیاه احسیاس

ارتباط کاما با مان حال و تغییر یا حفی رفتیار بیرای ییر

افسردگی ،ناامیدی ،خشم و خستای جسمانی این باشد که ا

ندگی همراه بیا اناییزه را دارنید .بیهعبیارتدیایر ،کیاه

نجا که افراد دارای فرسودگی ناشویی با افکیار و هیجانیات

فرسودگی ناشویی در درمان مبتنی بر پذیرش تدهد ا طریو

خود میخته هستند و بهجای عما نمودن بر اساس ار شهیا

گسستن ا ایاراب و نارانیهایی کیه باعیث دربنید مانیدن

بر اساس افکار و هیجانات منفی خیود عمیا مییکننید ،ایین

افراد در نارش های منفی به خود و همسر میشود ،رهایی ا

درمان با تلویت ذهن گاهی و کمر به پذیرش این افکیار و

خییود بییهعنییوان مینییهای کییه در حالییت فرسییودگی باعییث

هیجانات و حرکت در راستای ار شها به فاصلهگیری ا این

تداریات نیز میشود ،رهایی ا گذشته و تجیارب تلی و در

افکار و هیجانات کمر میکند .بهعبارتدیار ا نجا کیه در

مان حال ندگی کردن و تأکید بر ار شها و عما متدهدانیه
برای بهبود کیفیت روابیو ناشیویی بیهخیوبی قابیا تلوییت

جامده ایرانی افراد در ندگی خود دارای ار ش هایی هسیتند
و بییه اییین ار شهییا نیییز پایبنیید و متدهیید م ییباشییند ،لییذا

است .با تمرکز این درمیان بیر سیم هیای رابایة ناشیویی و

روشنسا ی این ار شها و تصریح نها در جلسه درمان بیه

نامگذاری راهحا ها بیهعنیوان پیاد هر ن سیم هیا ،همچنیین

وجین کمر میکند که ا این ار شهیای خیود کیه غافیا

شناسایی مبهمبودن ار ش ها بهعنوان یکی ا سم های راباه و

بودهاند گاه شوند و در راستای ن ار شها حرکت کنند .این

تصریح ار ش ها بهعنوان پاد هر ن ،شناسایی موانیع درونیی

حرکت باعث فاصلهگیری ا افکار و هیجانات میگردد و بیه

حرکت در راستای ار ش ها افکار و هیجانات منفی در مورد

دنبال ن احساس افسیردگی ،ناامییدی ،بییار شیی و بیالابع

همسر و راباه ماا احساس بیار شیی ،ناامییدی ،افسیردگی،

خستای جسمی به دنبال ن کاه

مییابد.

افکار منفی و نیز احساس خشم نسبت بیه همسیر) بیهعنیوان

این پژوه  ،امیدوارانه به وجها کمر کرده تا شیوههای

یکی ا سمهای راباه و تلویت پذیرش و گسیل بیهعنیوان
پییاد هر ن ،شناسییایی موانییع بیرونییی حرکییت در راسییتای

جدیدی برای کاه فرسودگی ناشویی خود بیابند و رابایة
عمیوتری با یکدیار برقرار کنند .همچنینی این پژوه مانند

ار شها عدم وجود مهارتهیای رفتیاری و حیا مسیئله) و

پژوه های دیار ا محدودیت هیایی دارد کیه در ادامیه بیه

مو ش مهارت های رفتاری و حا مسئله بهعنوان پاد هر ن،

نها اشاره مییگیردد .پیژوه

حاییر بیه دلییا مشیکالت

تلویت خود بهعنوان مینه و خودی که مشاهده میکند و نیه

اجرائییی فاقیید اطالعییات مربییوط بییه پیایییری اسییت و اییین

اینکه تبدیا به افکار و هیجانات شود ،کیارکرد تنظییم بیانی

محدودیت باعث میگردد که تیأثیرات درا میدت روشهیای

شناخت و کارکرد فدالسیا ی رفتیاری مدایوف بیه ارتلیای

درمانی حایر بر روی فرسودگی ناشویی وجیین را نتیوان

کیفیت روابو ناشویی را میتوان بهخیوبی بیهعنیوان هیدف

پی بینی کرد ،بنابراین پیشنهاد میگیردد در تحلیلیات ینیده

اصلی محور توجه قرار داد.

پیامدهای وجدرمانی های مذکور و نیز ملایسة ن ها در مورد

همچنین ایده یربنایی درمان مبتنی بیر پیذیرش و تدهید
این است که نچه را ا تسلو و اراده ما خارج است بپیذیریم

وجین دچار فرسودگی ناشویی مورد پیاییری قیرار گییرد.
همچنین ،ا نجا که هدف پژوه های اخیر عالوه بر تدییین

و نیروی خود را بیهجیای صیرف کیردن در مسییری کیه بیه

اثربخشی یر مداخله ،تدیین مناسبترین نو درمان برای هر

تغییری مابت و سا نده منتهی نمیشود ،بهسیوی نچیه بیرای

فرد است ،بررسی ویدیت اجتمیاعی ،تحصییلی و فرهنایی

نیییدگی ار ش و اهمییییت دارد ،هیییدایت کنییییم هییییز و

افراد بهمنظور تدری

بهتیرین گیروه هیدف بیرای ایین نیو

استروساها .)2010 ،به نظر مییرسید کیه همیین پیذیرش و

مییداخالت نیییا م ییباشیید؛ بنییابراین پیشیینهاد م ییشییود در

تدهد بیشتر باعث میشود تا احساس ار شیمندی نیدگی در

پژوه های بددی میزان اثربخشی این دو درمان با توجه بیه

با ترمیم احساس ار شمندی نیدگی در

و سین میودنیهیا بررسیی

افراد تلویت و سپ

متغیرهای مدت ا دواج ،جین
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شود .بیهمنظیور صیرفهجیوئی در وقیت و هزینیه ،اثربخشیی

داور نیا ،ر ،.هرا کار ،. ،و نظیری. ،م .)1394 .تیأثیر رویکیرد
وجدرمانی کوتاهمدت راهحامحور بر کاه ابداد فرسیودگی

نیز در کاه فرسودگی ناشویی وجین و ابداد ن بررسیی
و با نتایج اجرای فردی سنجیده شود تیا بیه انتخیاب بهتیرین

ناشویی نان ،مجلة دانشکده پرستاری و مامیائی ارومییه13 ،

روش های درمانی بهکاررفته در پژوه  ،به صیورت گروهیی

روش منتهی شود .همچنین بیرای سیاو مختلی
وجها ،ا خفی

شیفتای

تا شدید این بررسی انجام شود تیا تفیاوت

مداخله در دو ساح شفتای یدی

و متوسو تیا شیدید بیه

دست ید.
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سا مان ثبتاحوال کشور
شاکری .)1394 . ،بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پیذیرش و تدهید

 )ACTبر کاه

دلزدگی ناشویی نان متأهیا شیهر تهیران.

پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشااه عالمه طباطبائی.
شوانی ،ا ،.هرا کار . ،و رسولی ،م .)1395 .تأثیر درمیان مبتنیی
بر پذیرش و تدهد بر کاه

سپ س و قدردانی
پژوهشاران خود را موظ

مالفههیای فرسیودگی ناشیویی

مییداننید بیه رسیم امانیتداری

نان دارای همسر جانبا  .فصلنامه طب جانبیا -112 ،)2 8 ،
.118

علمی و به پاس تشکر ا تمامی مردان و نانی کیه همکیاری

صییفی پوریییان؛ ش ،.قییدمی ،س.ا ،.خییاکپور ،م ،.سییودانی ،م ،.و

داشتهاند و پرسشنامهها را پاس دادهاند و در جلسات درمانی
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