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  مقاله پژوهشی

 زنان ییزناشو-یفرسودگ ابعاد بر کاهش محور-حل راه مدت کوتاه- یدرمان زوج کردیرو ریتأث
  

 ٣يمحمد نظر ي، عل٢انوش زهراکاري، ک١*ايرضا داورن

 
 01/11/1393رش یخ پذیتار 30/08/1393افت یخ دریتار

  
 دهیچک

ن ي. اخانواده استن درمانگران و مشاوران يبدر  ييول در کاهش مشکالت زناشومتدا يها درماناز انواع  يکيمحور  حل راه مدت کوتاهدرمان  :و هدف نهیزم شیپ
محور بـر   حل راه مدت کوتاه يدرمان زوجکرد يرو ريتأث يبررس باهدفر پژوهش حاضدارد.  ديتأکتوسط مراجع با کمک درمانگر  ها حل راهافتن يبر  يکرد درمانيرو

   زنان انجام شد. ييزناشو يکاهش ابعاد فرسودگ
پژوهش مشتمل بر  نيا  جامعه .است شدهبا گروه کنترل بهره گرفته  آزمون پس -آزمون شيپست و از طرح ا يشيمه آزمايپژوهش حاضر از نوع ن :ها روشواد و م

ن شهرستان يت روان ااران سالمين موسسه هميشهرستان بجنورد و همچن يستيبه سه مرکز مشاوره سازمان بهز ييزناشو بودند که به جهت مشکالت يه زنانيکل
 در دسترسوه ين بود، به شيريباالتر از سا ييزناشو يفرسودگ در آزمون ها آنکه نمرات  يزنان نفر از ۳۰ه، ياول ياند. پس از غربالگر کرده مراجعه ۱۳۹۲در سال 

شد. قبل از  يگردآور نزيپا ييزناشو يستفاده از ابزار فرسودگبا ا ها داده گرفتند. نفر) قرار ۱۵ش و کنترل (هرکدام يدر دو گروه آزما يتصادف صورت بهانتخاب و 
وه يسـاعته بـه شـ    ۵/۱جلسه  ۷ به مدتش يشد. سپس گروه آزما يريگ اندازهش و کنترل يآزما يها گروهدر  ييزناشو يزان فرسودگي، ميشيانجام مداخله آزما

دو افت نکردند. پس از اتمام مداخله از هر يدر يدرمان گونه چيهرار گرفتند اما گروه کنترل محور ق حل راه مدت کوتاه يدرمان زوجتحت مداخله  گام به گامو  يگروه
  ل شدند.يتحل SPSS18 يآمار افزار با نرم )(MANCOVA يريمتغانس چند يل کوواريبا استفاده از آزمون تحل ها دادهآمد.  به عمل آزمون پسگروه 

 يعاطف ي، خستگيجسمان يبعد خستگ هر سهمحور  حل راه مدت کوتاه يدرمان زوجنشان داد که  ييزناشو ياد فرسودگدر مورد ابع ها داده ليوتحل هيتجز :ها افتهی
 کاهش داده است.  يمعنادار طور به آزمون پسش را در مرحله يزنان گروه آزما يروان يو خستگ

 عنوان به تواند يم ين روش درمانياست و ا مؤثر ييزناشو يدر کاهش فرسودگ محور حل راهکرد يکه رو دهد يمن پژوهش نشان يا يها افتهي :يریگ جهینتبحث و 
  رد.يقرار گ مورداستفاده ها زوج ييجهت کاهش مشکالت زناشو يسبمنا يا مداخلهنه يگز
  ييزناشو يمحور، فرسودگ حل راه مدت کوتاهدرمان  ،يدرمان زوج :ها دواژهیکل
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 راني، البرز، اي، دانشگاه خوارزميتيو علوم ترب يار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسياستاد ٢
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۴ Kayser  
۵ Couple Burnout 

  مقدمه
خـود را بـا عشـق آغـاز      ييزناشـو  يزنـدگ  هـا  زوجاز  ياريبس

کنند که آتش عشقشان  ينمهرگز فکر  ها آنکنند. در آن زمان  يم
کـه   ييهـا  کنـد زوج  يس عنـوان مـ  يآل .فروکش خواهد کرد يروز
کنند که ممکن است  يمن فکر ي، کمتر به ااند کردهازدواج  تازگي به

است  يزمانن درست يکمرنگ شود و ا ها آن يا افسانهعشق  يزمان
اسـت و   يجيتـدر  ي). فرسـودگ ۱( شـده اسـت  آغاز  يکه فرسودگ

ت يميعشـق و صـم   در حقيقـت افتـد.   يمـ اتفـاق   يبندرت ناگهان
ن يگـردد. در بـدتر   يمآغاز  يشود و فرسودگ يمکمرنگ  تدريج به

  ).۲است (ران شدن روابط يو يبه معنا يحالت فرسودگ
 يجيکـاهش تــدر  ۵ييزناشـو  يفرسـودگ  ۴زريبـه اعتقـاد کــا  

، يگــانگيب بااحســاسبــه همســر اســت کــه  يعــاطف بســتگي دل
عواطـف   ينيگزيگر و جـا يکـد ين به يزوج تفاوتي بيو  عالقگي بي
 ).۳عواطف مثبت همراه است ( جاي به يمنف
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 زناشويي زنان-محور بر کاهش ابعاد فرسودگي-حل مدت راه تاهکو- درماني تأثير رويکرد زوج
 

 هیاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار    1394ن ی، فرورد66 یدر پ یهم، شماره اول، پزدیسدوره  37

ک حالـت  ي عنوان بهرا  يسکسن، فرسودگيل، هامر و آينز، نيپا
ــ يفعــاط ،يجســمان يخســتگ ــرا يو روان ــط درگيکــه در ش  يري

). ۴دانند ( يم، شود يمجاد يا يهمراه با مطالبات عاطف مدت يطوالن
مـزمن،   ي، ماللت، ضعف، سـردردها يبا خستگ ١يجسمان يخستگ

. شـود  يمـ نشـان داده   يمعده درد، از دست دادن اشتها و پرخـور 
، کمبـود  يي، تنهـا ي، افسردگيرغبت يببا رنجش،  ٢يعاطف يخستگ

و  ياحساسـ  يخـوردگ  بـرهم ، يارزش يبر کردن، يزه، احساس گيانگ
ـ  ي). خسـتگ ۱شـود (  يمـ شـناخته   يافکـار خودکشـ   يحت  ٣يروان

نسبت بـه همسـر،    يده منفي، عقنفس اعتمادبهدر کاهش  ينشانگان
از خود و فقدان عشق به خـود   يتينسبت به همسر، نارضا يديناام

  ).۲دارد (
وع يکه امـروزه شـ   دهد يمقات کارشناسان خانواده نشان يتحق
درصـد از   ۵۰ کـه  يطـور  بـه شتر شده است. يب ييزناشو يفرسودگ

). ۵شـوند (  يمـ مواجه  ييزناشو يدر ازدواج خود با فرسودگ ها زوج
 ينـ يا ممکن است  ارتباط زوجيست و آيچ ينکه عوامل فرسودگيا

ل يعاشقانه و کارآمد تبـد  يرا به ارتباط اند شده يکه دچار فرسودگ
 نيدر اکه  اند کردهاشاره  يبه عوامل چند شده انجامقات يقکرد، تح

حـل   يياز عشـق، عـدم توانـا    ييايـ رؤبـه تصـورات    توان يمنه يزم
 يو عاطف يکيزيآن بر سالمت ف بار انيزو اثرات  ييتعارضات زناشو

 يجـان يو ه ياز مشکالت رفتار يا دامنهموجب  تواند يمن که يزوج
 خانوادهن هستند، زوال يت والدشود که در معرض تعارضا يکودکان

کـرد  اشاره  يارتباط يزن و مرد و باورها يها نقشر ييگسترده، تغ
)۵.(  

ش يافـزا  و کاهش عشـق و عالقـه   ييزناشو يفرسودگ ازآنجاکه
 ييزناشـو  يتيبه نارضا تواند يم ،دارد به دنبالخصمانه را  يرفتارها

  ).۶( ان خانواده را متزلزل سازديمنجر شده و بن
جهـت کمـک بـه     مـدت  کوتـاه  ياز انواع مداخالت درمان يکي 
مواجه هسـتند، درمـان    ييزناشو يکه با مشکل فرسودگ ييها زوج

در  ۱۹۸۰ل سال ين درمان در اواياست. ا ٤محور حل راه مدت کوتاه
جاد شـد.  يا يلواکي) در مBFTC( ٥مدت کوتاه يدرمان خانوادهمرکز 

بـه   يددکار اجتمـاع محـور توسـط دو مـ    حل راه مدت کوتاهدرمان 
و همکارانشـان کـه    ٧م بـرگ ينسـو کـ  يو ا ٦زريشـ يو دياست يها نام
کمـک بـه    يرا بـرا  مـدت  کوتـاه  يدرمان يها فناثر و  خواستند يم
 مـدت  کوتـاه ). درمان ۷( کنند، شکل گرفت ير مراجعان بررسييتغ
بـر   دشيـ تأک بـه خـاطر  چند سال گذشـته   در طولمحور  حل راه
دگاه مراجـع کـه   يه درمان و احترامش به دع وابسته بيرات سرييتغ

                                                
1 Physical Exhaustion 
2 Emotional Exhaustion 
3 Mental Exhaustion 
4 Solution-Focused Brief Therapy 
5 Brief Family Therapy Center 
6 Steve De Shzer 
7 Insoo kim Berg 

بـه   ياديـ ت زيسازگارند، محبوب يهر دو با فلسفه مراقبت از سالمت
  ). ۸آورده است ( دست

نده و يکرد متمرکز بر آيک رويمحور  حل راه مدت کوتاهدرمان 
اسـتفاده   يسـؤاالت است کـه از   مدت کوتاهدرمان  يهدف محور برا

 يکه بـرا  ينمرات و ها حل راه، ٨اتص استثنائيتشخ يکه برا کند يم
و آشــکار کــردن  حــل راهبرابــر  شــرفت دريســطح پ يريــگ انــدازه
ازاسـت،  ين مانـده  يباقشرفت يبه دست آوردن پ يکه برا ييرفتارها

محور کمک به  حل راهدرمان  يژگيو نيتر مهم). ۹( اند شده يطراح
 از ييهــا زمـان افتن اسـتثنائات است.اســتثنائات  يــ يمراجعـان بـرا  

 اصـالً ا يـ وجود داشـته   يگذشته هستند که مشکل با شدت کمتر
مراجـع بـا    يکه مشکل وجود داشته ول ييها ا زمانيوجود نداشته 

کـرد  ين رويـ ). ا۱۰( اسـت   کرده يمبا آن برخورد  يوه قابل قبوليش
افـراد بـر برجسـته کـردن      يهـا  ينـاتوان ص و يبـر نقـا   ديتأک يبجا
ند يفرا يدر ط يتيجاد روابط حماياافراد و  يها تيموفقها و  تيقابل

  ).۱۱درمان متمرکز است (
 لهيوسـ  به يمحور معتقدند که مشکالت زوج حل راهدرمانگران 

و بـدتر   ماننـد  يم ي، باقبرند يمبکار  ها آنحل  يکه زوج برا يروش
حـل مشـکالت را در    يهـا  مهـارت  محـور  حـل  راه. درمان شوند يم

تا  سازد يمرا قادر  ها آن، آورد يمن ياد زوجيهنگام لزوم استفاده به 
را  مـدت  يطوالن يها حل راهوب مشکل را نابود کنند و يچرخه نامع

ص آنچـه در  يمحور فقط بر تشـخ  حل راه يدرمان زوجتوسعه دهند. 
حال انجام و ساخته شدن است، تمرکز نـدارد، بلکـه بـر ناکارآمـد     

اسـت.  ز متمرکـز  يـ سـتند ن يکه کارسـاز ن  يا هودهيب يبودن الگوها
شـود   يمستم يگر در سير افراد ديين موجب تغياز زوج يکير ييتغ
 جينتـا  بـه  توانـد  يم ردکيرو نيه اک دهد يم نشان قاتيتحق). ۱۲(

 کنـد  يمـ  عمـل  خـوب  ياورژانس در موارد يحت و انجامديب مطلوب
در  مـدت  کوتـاه  يدرمـان  خـانواده  زکـ مر در هکـ  ييهـا  مطالعه). ۱۳(
 در درمان را ۸۰/۰ تا ۷۲/۰از  تيموفق دامنهه گرفت صورت يکلوايم

  ).۱۴( کنند يم  گزارش مراجعان التکمش
 يدرمـان  زوج ياثربخشـ  يا مطالعهدر  ٩مرمن، پرست و وتزليز
 ييت زناشويو بهبود وضع يش سازگاريمحور برافزا حل راه يگروه

 محــور حـل  راه يدرمــان زوجکـه   کردنــد و نشـان دادنــد  يرا بررسـ 
اسـت   مؤثر ييت زناشويو بهبود وضع ييوزناش يش سازگاريدرافزا

ت از يرضا باال بردن منظور بهرا  ييها زوج ١٠باو يجانسون و ل ).۱۵(
انتخاب کردند  مسئلهحل  يها وهيشت روابط و يفيک ارتباط و ارتقا
ج نشـان داد کـه   ي. نتـا قراردادنـد محور  حل راه درمانو در معرض 

). ۱۶( شـود  يمـ ن يمحور باعـث بهبـود روابـط زوجـ     حل راه درمان
ـ «عنـوان  ق خود با يدر تحق ١١استووارت از  يک مطالعـه مقـدمات  ي

                                                
8 Exceptions 
9 Zimmerman, Prest & Wetzel  
10 Johnson &  Lebow  
11 Stewart 
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 محمد نظري رضا داورنيا، کيانوش زهراکار، علي
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نشـان داد   »هـا  زوج يمحـور بـرا   حل راه مدت کوتاه يمداخله درمان
بهبــود ، ت از رابطــهيش رضــايمحــور در افــزا حــل راه يدرمــان زوج

 ).۱۷( است مؤثرن يزوج يفرد يکارکردها و يارتباط يها مهارت

 را ييزناشـو  يسـازگار  محـور بـر   حـل  راه درمـان  ياثربخش ١راسل
نشان داد که  ها داده يبر رو يمارآ يها ليتحل. قرارداد يموردبررس

 رياسـپان  ييزناشـو  يسازگار اسيمق مؤلفههر چهار  درمان ن نوعيا
 طـور  بـه توافق و ابراز محبت را ، يهمبستگ ،ييت زناشويرضا يعني

بـا   يپژوهشـ در  يو گلـ  ينظـر  ).۱۸( دهـد  يمش يافزا يدار يمعن
ن يزوجـ  ييت زناشـو يمحور بر رضا حل راه يرواندرمان ريتأث عنوان 

 توانـد  يمـ  رمحـو  حـل  راه ينشان دادند که رواندرمان ،هر دو شاغل
را کاهش داده و باعث بهبود  ها زوج يو مشکالت جنس يپرخاشگر

  ).۱۴شود ( يمال مسائلتوافق درباره  زمان با هم بودن و
اسـت کـه    يعيشـا  يز مشکالت زوجا يکي ييزناشو يفرسودگ

 يان بـه فرسـودگ  يـ بـا آن مواجـه هسـتند. مبتال    ها زوجاز  ياريبس
، آزرده انـد  شـده تباه  يجانيکه از نظر ه کنند يماحساس  ييزناشو

ا در يـ ح بدهنـد و  يرا توضـ  يزيـ خاطر و دلسردند، عالقه ندارند چ
 يگـر بـرا  يکه د کنند يمجهت حل مشکالتشان گام بردارند. تصور 

ن يـ ا ازآنجاکـه نمانـده اسـت.    يباق يدينقطه ام شان رابطهدر  ها نآ
 يو سـرخوردگ  يديـ ماننـد خشـم، نفـرت، ناام    ياتبااحساسده يپد

ن احساسات دردناک ينسبت به همسر همراه است و انباشته شدن ا
نسبت به همسر  يو ناخشنود يليم يبه مرور زمان در زوج باعث ب

ر قابـل تحمـل   يـ را غ يدگک زنـ يدر کنـار شـر   يو زنـدگ  گردد يم
ن يده و اثـرات مخـرب آن و همچنـ   يـ ن پدي، لذا توجه به اسازد يم

ار مهم است. با توجه بـه  يبس يستم زوجيس يدرمان بموقع آن برا
 مـدت  کوتاه يکرد درمانيک روي عنوان بهمحور  حل راهنکه درمان يا

مختلف  يها پژوهشمشکالت گوناگون در  يدارا يها زوجدر کار با 
 يآورده است و توانسته به سازگار به دسترا  يموثر يج درمانينتا

 يهـا  پـژوهش تاکنون  ازآنجاکهد و يکمک نما يو بهبود رابطه زوج
ن يانجام گرفته و همچن ييزناشو يرامون مشکل فرسودگيپ ياندک

در داخـل   يچ پژوهشيتاکنون ه شده انجام يبا توجه به جستجوها
 يبـر فرسـودگ   يکـرد درمـان  يرون يا ريتأث يو خارج کشور به بررس

 يبررســ باهــدفنپرداختــه اســت، لــذا پــژوهش حاضــر  ييزناشــو
ابعـاد   محـور بـر کـاهش    حـل  راه مـدت  کوتاه يدرمان زوج ياثربخش

  زنان انجام شد. ييزناشو يفرسودگ
  :اند شدهش گذاشته ير به محک آزمايز يها هيفرضن اساس يبر ا

 يخستگ بر کاهشحور م حل راه مدت کوتاه يدرمان زوج ه اول:يفرض
  است. مؤثرزنان  يجسمان

 بـر کــاهش محـور   حـل  راه مــدت کوتـاه  يدرمـان  زوج ه دوم:يفرضـ  
  است. مؤثرزنان  يعاطف يخستگ

                                                
1 Russell 

محـور بـر کـاهش     حـل  راه مـدت  کوتـاه  يدرمـان  زوجه سوم: يفرض 
  .است مؤثرزنان  يروان يخستگ

  
  ها روشمواد و 
با  آزمون پس -آزمون شيپ وهيشبه  يشيآزما مهيپژوهش ن طرح

سـاکن   زنـان  يتمـام  ن پژوهشيا يمارآجامعه گروه کنترل است. 
بر  يکه پس از فراخوان پژوهشگران مبن هستند شهرستان بجنورد

به سه  ييبه جهت کاهش مشکالت زناشو يک دوره درمانيل يتشک
ش، رشـد و  يشهرستان بجنورد (رو يستيمرکز مشاوره سازمان بهز

ن يــااران ســالمت روان يــســه همن موسي) و همچنــيد زنــدگيــنو
تابسـتان   در ييزناشو يتخصص يها کمکافت يشهرستان جهت در

کماهه جهت ثبت نام يپس از فرصت . اند کرده مراجعه ۱۳۹۲سال 
شرکت در  يزن برا ۷۳، تعداد يحضور در جلسات درمان يو آمادگ

کـه   ينفر از زنـان  ۶۰ن تعداد يکردند که از ا يجلسات اعالم آمادگ
 ۵بودن و داشتن حـداقل   متأهلورود به پژوهش شامل  ياه مالک

سـال، تعهـد بـه     ۵۰-۳۰ يسـن مشترک، دامنه  يسال سابقه زندگ
افت خدمات مشاوره يو عدم در يدرمان زوجشرکت در تمام جلسات 

را دارا  يدرمان زوججلسات  در طول شرکت در يفرد يو روانشناخت
 ييزناشـو  يسـودگ نتخاب و آزمون فروه در دسترس ايبودند، به ش

و  يروانپزشـک  يمصـرف داروهـا   د.يـ اجـرا گرد  ها آن ينز بر رويپا
آرام بخش، الکل و مواد مخـدر و   يروانگردان، مصرف هر نوع دارو

ز مـوارد  يـ ن يروانپزشـک  يهـا  مارسـتان يدر ب يداشتن سابقه بستر
 بـه دسـت  ج يبر اساس نتا خروج افراد از مطالعه در نظر گرفته شد.

 يفرسـودگ  اتکه نمـر  ينفر از زنان ۳۰ ،هيآزمون اول يآمده از اجرا
 دندينمونه انتخاب گرد عنوان به ،ن بوديريباالتر از سا ها آن ييزناشو

در دو  يتصـادف  ينيگزيجـا بـا   افـراد ن يا يو سپس در مرحله بعد
  .) قرار گرفتندرنف ۱۵هر کدام (کنترل  ش ويگروه آزما

هم  يت درمانح داده شد که جلسايشرکت کنندگان توض يبرا
بهبود روابط با همسرشـان و هـم بـه     يبرا ها آنبه جهت کمک به 

ب موضـوع اخـذ   يـ ن ترتياسـت. بـد   يک کار پژوهشيجهت انجام 
اعالم نمودند که  ها يآزمودن يد و تماميت آگاهانه مطرح گرديرضا

  ند پژوهش خواهند شد.يت کامل وارد فرايبا رضا
 ينظـر  يدرمـان  جزومـدل   يبـر مبنـا   يپروتکل جلسات درمان

 هر دو گروه، جلسات يبرا آزمون شيپ يد. پس از اجراين گرديتدو
م يک و نـ يـ جلسـه   ۷محور به مدت  حل راه مدت کوتاه يدرمان زوج

 گـام  به گامو  يوه گروهيشک جلسه و به يساعته به شکل هر هفته 
چ گونـه  يهـ  ش اعمـال شـد امـا گـروه کنتـرل     يدر مورد گروه آزما

ز از هـر دو  يـ ان مداخلـه ن يـ پس از پا افت نکرد.يدر يدرمان مداخله
ت اصـول  يـ رعا منظـور  بـه ان يآمد و در پا به عمل آزمون پسگروه 
 مدت کوتاه يدرمان زوجگروه شاهد کارگاه  يبرادر پژوهش،  ياخالق

  ک روز برگزار شد.يمحور به مدت  حل راه
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 زناشويي زنان-محور بر کاهش ابعاد فرسودگي-حل مدت راه تاهکو- درماني تأثير رويکرد زوج
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  ).۱۹( ده استآم ۱جدول محـور در   حل راه مدت کوتاه يدرمان زوج شرح مختصر جلسات
  

  محور حل راه مدت کوتاه يدرمان زوججلسات ساختار ): 1جدول (
  شرح جلسات  تعداد جلسات

  اول جلسه
 يدرمان زوج يان اصول کليها و ب ن چهارچوبييان قواعد گروه و تعيگروه، ب درمانگرو با  گروه با هم ييآشنا هدف: - آزمون شيپ ياجرا

مورد نظر خود را از شرکت در جلسات نوشته و به  يها جلسه بعد هدف يرکت کنندگان موظف شدند براف: شيتکل. محور حل راه مدت کوتاه
  .جاد خواهند شديباشد که در گروه ا يراتييد متمرکز به تغين اهداف باياورند. ايگروه ب

  جلسه دوم
ف: از شرکت يتکل. ن کننديتدو يريگ اندازه قابل ن، ملموس ويمثبت، مع يخود را بصورت يها هدفهدف: کمک به شرکت کنندگان تا بتوانند 

ملموس  ،قيمثبت، دق يشان دارند بصورتيخود و زندگ ،را که از همسر يگريد يها هدفانتظارات و جلسه بعد  يکنندگان درخواست شد برا
  اورند.ينده بينوشته و به جلسه آ يريگ اندازهو قابل 

  سوم جلسه

مده  آش يخود از مشکالت پ يدر خانواده وجود دارد و بتوانند تلق ير متفاوتيابک واقعه تعيبند که از ايهدف: کمک به شرکت کنندگان تا در
گروه  يف: از اعضايتکل .کنند نيتحسگر را يکديبرده و بتوانند  يو منابع خود پ ها تيقابلتا به  ها آنکمک به . ر دهندييدتر تغيرا به شکل مف

 ننديب يمکه از همسرشان  يت مثبتيرند و در عوض هر و کار فعاليراد نگيا همسرخودوجه از چ يبه ه يدرخواست شد که در طول هفته جار
  اورند.ين را به جلسه بآگزارش  قرار دهند و ين و قدردانيرا مورد تحس

  جلسه چهارم
جاد شده و يد ايام ها آنساس در ن ايص داده  و بر ايتشخ  را با همسر خود يمثبت در زندگ استثنائات تاهدف: کمک به شرکت کنندگان 

شتر فکر کنند و لحظات يمطرح شده ب سؤاالتبه ف: از شرکت کنندگان درخواست شد که يتکل بتوانند حوزه مشکالت خود را کاهش دهند.
  اورند.يص داده و به جلسه بعد بيشان را تشخيمثبت در زندگ ياستثنائ

  جلسه پنجم
   با استفاده از پرسش معجزه آسا. اند کرده يکه شرکت کنندگان طراح يمختل يرفتار يهدف: بر هم زدن الگوها

  اورند.يجلسه بعد ب يرا برا ها پاسخمنزل فکر کنند و  مطرح شده در سؤالشرکت کنندگان درخواست شد درباره  ف: ازيتکل

  جلسه ششم

احساسات  و دا کردهيرا پ دهند يمچه االن انجام نآ يجا بهتفکر، احساس و رفتار  يبرا يگريد ينکه راههايا يکمک به اعضا برا هدف:
را به  يا سکهمشخص  يف: از شرکت کنندگان درخواست شد که هر روز در ساعتيتکل .يرا تجربه کنند با استفاده از واژه مهم بجا يديجد

ت کند و سپس يقه شکايدق ۱۰گر يقه تمام شد شخص ديدق ۱۰ يت کند و وقتيقه از همسرش شکايدق ۱۰برنده هوا پرتاب کرده و شخص 
  اورند.يب يجه را به جلسه بعدينت

  جلسه هفتم
  ؟اند افتهيا اعضا به اهداف خود دست ينکه آين اييو تع يريگ جهينتو  يجمع بند

  آزمون پس ياجرا
  

  :ابزار پژوهش
 منظـور  بهن پژوهش يدر ا: CBM)( نزيپا ١ييزناشو يفرسودگ ابزار

 يســوال ۲۱اس يــاز مق ييوزناشــ يزان فرســودگيــم يريــگ انــدازه
اس نمرات ين مقينز استفاده شده است. در ايپا ييزناشو يفرسودگ

و  ۱۴۷نمره  يشتر است و حد بااليب يباالتر نشان دهنده فرسودگ
را  هـا  آند يـ با هـا  نمـره ر يتفسـ  ي. براباشد يم ۲۱ن نمره، ييحد پا

 يها نمرهم نمودن يق تقسين عمل از طريل به درجه کرد که ايتبد
) بـه دسـت   سـؤال  ۲۱( سؤاالتحاصل شده از پرسشنامه بر تعداد 

نشـانگر لـزوم کمـک     ۵از  ترشـ ي، درجه بها نمرهر ي. در تفسديآ يم
انگر حالـت  ينما ۴نشان دهنده وجود بحران، درجه  ۵، درجه يفور

و  ۲و درجـه   ينشـان دهنـده خطـر فرسـودگ     ۳، درجه يفرسودگ
ب يخـوب اسـت. ضـر   ز نشان دهنـده وجـود رابطـه    يکمتر از آن ن

 ۷۶/۰ک ماهه، يک دوره ي يبرا ۸۹/۰ ،باز آزمون -نان آزمونياطم
ب يدوره سه ماهـه بـود. ضـر    يبرا ۶۶/۰ک دوره دو ماهه و ي يبرا

                                                
1 Couple Burnout Measure 

گزارش شـده اسـت. در    ۹۳/۰و  ۹۱/۰ن يشده ب يريگ اندازه يآلفا
ن پرسشـنامه را بـا اسـتفاده از    يـ ا ييايـ ب پاي، ضريديز نويران نيا

). در پـژوهش حاضـر   ۲۰( گزارش کرده است ۸۶/۰ کرونباخ يآلفا
 ياز محاسـبه آلفـا   يريـ پرسشنامه بـا بهـره گ   يدرون يز همسانين

    .بوده است ۹/۷۸کرونباخ 
نسـخه   SPSS يبا استفاده از نرم افـزار آمـار   ها داده ليوتحل هيتجز
ـ  يهـا  شـاخص از  يفيانجام شد. در سـطح آمـار توصـ    ۱۸ ، يفراوان

از آزمـون   ير و در سـطح آمـار اسـتنباط   ايـ ن و انحـراف مع يانگيم
 د.ياستفاده گرد (MANCOVA)  يريچند متغ انسيکووارل يتحل

  
 :ها افتهی
 تأهـل و مـدت   ۵۳/۳۸  ± ۸/۵افراد مورد مطالعـه    ين سنيانگيم

 ها يآزمودندرصد  ۲۰الت  يبود. از نظر تحص ۲۳/۱۴ ± ۹۲/۵آنان  
 يکـاردان  ۸/۱۶و  پلميـ د ۶/۲۶،  ييراهنمـا  ۶/۳۶، ييمـدرک ابتـدا  

  داشتند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1729-fa.html


 محمد نظري رضا داورنيا، کيانوش زهراکار، علي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394ن ی، فرورد66هم، شماره اول، پی در پی سیزددوره  40

  ش و کنترليآزما گروه يها آزمون پس و ها آزمون شيپار نمرات ين و انحراف معيانگيم): 2جدول (
  گروه کنترل  شيگروه آزما  

  ن (انحراف استاندارد)يانگيم  تعداد افراد  ن (انحراف استاندارد)يانگيم  تعداد افراد

  يجسمان يخستگ
  )۱۳/۵( ۰۶/۳۱  ۱۵  )۶۶/۸( ۲/۳۱  ۱۵  آزمون شيپ

  )۲۲/۵( ۶/۲۹  ۱۵  )۰۹/۵( ۷۳/۲۴  ۱۵  آزمون پس

  يعاطف يخستگ
  )۰۲/۵( ۶۶/۳۸  ۱۵  )۵۱/۸( ۸۶/۳۸  ۱۵  آزمون شيپ

  )۷۶/۵( ۰۶/۳۸  ۱۵  )۶/۷( ۳۳  ۱۵  آزمون پس

  يروان يخستگ
  )۹۵/۸( ۵۳/۳۱  ۱۵  )۷۸/۶( ۳۱/۳۶  ۱۵  آزمون شيپ

  )۹۶/۸( ۶۶/۳۳  ۱۵  )۷۴/۶( ۷/۲۴  ۱۵  آزمون پس
ـ يانگر ايب ۲جدول رج شده در د يها داده ن يانگيـ ن مين است که ب

ش تفاوت مشهود اسـت   يگروه آزما آزمون پسو  آزمون شيپنمرات 
ه کـ  ين معنـ ي؛ بـد باشد يمز يدر مورد گروه کنترل تفاوت ناچ يول

 يرهايمتغ محور باعث کاهش نمرات حل راه مدت کوتاه يدرمان زوج
ـ  يو خسـتگ  يعـاطف  ي، خسـتگ يجسمان يخستگ در گـروه   يروان

   ش شده است.يآزما
ر يــپــژوهش بــا توجــه بــه وجــود متغ يهــا هيفرضــآزمــون  يبــرا

ش و کنتـرل،  يه دو گروه آزمايو امکان وجود تفاوت اول آزمون شيپ
، از آزمـون  هـا  آزمـون  پـس سـه  يه و مقايـ کم کردن تفاوت اول يبرا

  استفاده شد. )(MANCOVA يريمتغانس چند يل کوواريتحل

 يهـا  هيل فرضـ يـ ش از تحليپـژوهش، پـ   يشـ يمـه آزما يدر طرح ن
 ين آزمـون آمـار  يـ استفاده از ا يمهم برا يها فرض شيپپژوهش، 

ــودن توز ــ(نرمــال ب ــي ــوار يع، همگن ــهــا انسي ــاتر ي، همگن س يم
وجـود رابطـه    يون و بررسـ يرگرس يها بيش يها، همگن انسيکوار
قرار گرفت و  ير  وابسته مورد بررسير همگام و متغين متغيب يخط
 يهـا  مفروضـه  ينشـان داد کـه  تمـام    هـا  شـفرض يپ يج بررسينتا

شدن  دييتأ. با توجه به باشد يمبرقرار  ين آزمون آمارياستفاده از ا
ه استفاد يريچند متغ انسيکووارل ياستفاده از تحل يها فرض شيپ

  . باشد يمبالمانع  ين آزمون آمارياز ا

 يروان يو خستگ يعاطف ي، خستگيجسمان يخستگ آزمون پسنمرات  يرو (MANCOVA)  يريانس چند متغيل کوواريج تحلينتا): 3جدول (
  آزمون شيپبا کنترل 

  اندازه اثر  يسطح معنادار  خطا Df  هيفرض F  Df  مقدار  نام آزمون
  ۴۷۸/۰  ۰۰۵/۰  ۲۲  ۴  ۰۳/۵  ۴۷۸/۰  ييالياثر پ
  ۴۷۸/۰  ۰۰۵/۰  ۲۲  ۴  ۰۳/۵  ۵۲۲/۰  کلزيو يالمبدا

  ۴۷۸/۰  ۰۰۵/۰  ۲۲  ۴  ۰۳/۵  ۹۱۵/۰  نگياثر هتل
  ۴۷۸/۰  ۰۰۵/۰  ۲۲  ۴  ۰۳/۵  ۹۱۵/۰  يشه روير نيتر بزرگ

 چهارگانه يها آزمونن است که يانگر ايب ۳ج مندرج در جدول ينتا

ر يـ متغ بـه تفاضـل سـه    مربـوط  يريـ متغ چنـد  انسيکووار ليتحل
با کنتـرل   گريد يعبارت به. باشند يم دار يمعن يآمار ازلحاظ پژوهش

انگر آن هستند که ي، بها آزمونهمه  يدار يمعنسطوح  آزمون شيپ
از  يکـ ي ازلحـاظ ش و کنتـرل حـداقل   يآزمـا  يهـا  گـروه ن زنان يب

 ي، خسـتگ يعـاطف  ي، خستگيجسمان يوابسته (خستگ يرهايمتغ
ــ ــاداريروان ــاوت معن ــود دارد ( ي) تف ؛ )=F ۰۳/۵و  P>۰۰۵/۰وج
چنـد   انسيـ کووارل يـ ن تفـاوت از تحل يبردن به ا يپ ين برايبنابرا
گـزارش   ۴ج آن در جدول يد که نتايانکوا) استفاده گرد(م يريمتغ

  شده است.
 ي، خستگيجسمان يخستگ يرهايبر نمرات متغ يت گروهيعضو ريتأث (MANCOVA)  يريچند متغ انسيکووارل يج تحلينتا):  4جدول (

 يروان يو خستگ يعاطف

  ريمتغ  رييمنابع تغ
مجموع 
  مجذورات

  يدرجه آزاد
ن يانگيم

  مجذورات
F  

سطح 
  (P( يعنادارم

  يتوان آمار  اندازه اثر

  آزمون پس
ت ي(عضو
  )يگروه

 يخستگ
  يجسمان

۸۷/۱۶۹  ۱  ۸۷/۱۶۹  ۳۴۷/۶  ۰۱۹/۰  ۲۰۲/۰  ۶۷۸/۰  

 يخستگ
  يعاطف

۶۸/۲۷۲  ۱  ۶۸/۲۷۲  ۱۵۸/۶  ۰۲/۰  ۱۹۸/۰  ۶۶۵/۰  

 يخستگ
  يروان

۵۳/۱۰۰۵  ۱  ۵۳/۱۰۰۵  ۱۲/۲۲  ۰۰۱/۰  ۴۶۹/۰  ۹۹۵/۰  
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ل يـ ج تحلينتـا  ودشـ  يمـ مشـاهده   ۴گونه که در جدول  همان
ن دو گـروه  يرا ب ي(مانکوا) تفاوت معنادار يريچند متغ انسيکووار
و  =۳۴۷/۶F( يجسـمان  يخسـتگ  يرهايش و کنترل در متغيآزما
۰۵/۰ P< (، يعـاطف  يخستگ )۱۵۸/۶F=  ۰۵/۰(P< ي،  خسـتگ 
ر ي. بر اسـاس مقـاد  دهد يمنشان  >P) ۰۰۱/۰و =F ۱۲/۲۲( يروان
و  يجســمان يخســتگ يه بــرامحاســبه شـد  Fش داده شــده ينمـا 

 يخسـتگ  ينـان و بـرا  يدرصـد اطم  ۹۵در سطح  يعاطف يخستگ
نان معنادار است لـذا فـرض صـفر    يدرصد اطم ۹۹در سطح  يروان
ـ   شود يمجه گرفته يو نت شود يمرد  ها هيفرض يتمام يبرا ن يکـه ب

ش و کنتـرل  يآزما يها گروهدر  يو روان ي، عاطفيجسمان يخستگ
محـور تفـاوت    حل راه مدت کوتاه يدرمان وجز مداخله يپس از اجرا

 حـل  راه مـدت  کوتاه يدرمان زوجگر يوجود دارد. بعبارت د يمعنادار
در زنان گـروه   يو روان ي، عاطفيجسمان يمحور در کاهش  خستگ

مربـوط   يدرمـان  يزان اثرالگوين ميشتريبوده است. ب مؤثرش يآزما
 است.  يفعاط ين آن مربوط به خستگيو کمتر يروان يبه خستگ

 
  يریگ جهینتبحث و 

 يدرمـان  زوجکـرد  يرو ياثربخشـ  يبررس باهدفپژوهش حاضر 
زنـان   ييزناشـو  يمحور بر کاهش ابعاد فرسـودگ  حل راه مدت کوتاه

ن دو گروه يب آزمون پسج نشان داد که در مرحله ينتا.صورت گرفت
 ي(خسـتگ  ييزناشـو  يابعـاد فرسـودگ   يش و کنترل در تماميآزما

) تفاوت معنادار وجـود  يروان يو خستگ يعاطف ي، خستگيجسمان
رهـا  يک از متغيـ هر  يآمده برا به دست Fدارد و با توجه به مقدار 

 يهـا  هيفرضرد شد و  ها هيفرض يتمام ي) فرض صفر برا۴(جدول 
 يدرمـان  زوجگفـت کـه    توان يمقرار گرفت. لذا  دييتأپژوهش مورد 

و  يعـاطف  ي، خسـتگ يجسـمان  يمحـور خسـتگ   حل راه مدت کوتاه
کـاهش   يمعنـادار  طـور  بهش يرا در زنان گروه آزما يروان يخستگ

  .است داده
بـر   يه اول پـژوهش مبنـ  يآمـده فرضـ   بـه دسـت  ج يطبق نتا

محـور بـر کـاهش     حـل  راه مـدت  کوتـاه  يدرمان زوجاثربخش بودن 
ج حاصـل از  ينتـا قـرار گرفـت.    دييتأزنان مورد  يجسمان يخستگ

نـدر  ينبيکباس و آيقات گاترمن، ميج تحقيه با نتاين فرضيآزمون ا
به کار بردنـد   يگرنيسردرد م يمحور را برا حل راه) که درمان ۲۱(

 مـؤثر درمـان انـواع سـردردها     يکرد بـرا ين رويو نشان دادند که ا
درمان  يمحور را برا حل راه) که مدل ۲۲جانگ و برگ ( يد است؛

 بهبـود ج يه استفاده کردند و نتـا يمشکالت خواب و اختالالت تغذ

در پـژوهش   ) کـه ۲۳( يتون و برونلـ يکال به دست آوردند؛ يبخش
را بـه   يمـاران سـرطان  يو اسـترس ب  يم جسمانيخود توانستند عال

 يهـ لور و ين، تايستيکر نر،يو  و محور کاهش دهند  حل راهوه يش
محور بهبود  حل راهافتند که مداخله ي) که در پژوهش خود در۲۴(
ن ينبال داشته است، مطابقت دارد. همچنابت در نوجوانان را به ديد

س ين و پاکروسـن يپوکيسـ پـژوهش   يها افتهيه با ين فرضيجه اينت
محـور را در بهبـود    حـل  راه مـدت  کوتـاه درمـان   ييکـارآ  ) که۲۵(

نوجوانـان در هفـت مرکـز     يو شـناخت  ي، جسمانيمشکالت رفتار
 ۳۹از آن بود که  يج حاکيکردند و نتا ياز نوجوانان بررس يدار نگه

 ۲۹در رفتـار و   يا مالحظـه رات قابـل  ييـ درصد از نوجوانان بـه تغ 
داشـتند،   يو شـناخت  يدر مشـکالت جسـمان   ييهـا  يبهبوددرصد 
  .باشد يمهمسو 

 حـل  راهدر درمـان   گفـت  توان يمه ين فرضيج اين نتاييدر تب
ص و يدر مراجـع در جهـت تشـخ    يناگهـان  ير شـناخت ييـ محور تغ

که به  شود يم ييمنجر به حرکت رو به باال غالباًها استثنا ييشناسا
). در جلسـات  ۲۶( ديـ آ يمـ بوجـود   يموجب آن بهبود قابل تـوجه 

اسـتثنا مراجعـان توانسـتند     سـؤال ک يـ بواسطه تکن يوقت يدرمان
از رابطـه   يناشـ  ياورند کـه مشـکالت جسـمان   ياد بيرا ب ييها زمان
ن يـ شـدت ا  ا در صـورت وجـود  يـ با همسر خود نداشتند  ييزناشو

ن لحظـات بـدون مشـکالت    يـ ار کم بوده، استخراج ايمشکالت بس
روابـط   ها تيموقعن اجازه داد تا بفهمند در آن يبه مراجع يجسمان
تا اکنـون   اند داده يمانجام  ييچگونه بوده و چه کارها شان ييزناشو

 سؤاالتبواسطه  محور حل راهند. در درمان يز همانگونه رفتار نماين
 خواهد يممحور از مراجعان  حل راه) درمانگر ياسي(مق يدرجه بند

تـا   ۱از  ياس درجه بنديک مقي يزان مشکالت خود را بر رويتا م
تـا   کننـد  يمـ به مراجعـان کمـک    سؤاالتن يمشخص کنند. ا ۱۰

ا مشکل را خـارج و  يخاص  مسئلهک يشرفت يا عدم پي ها شرفتيپ
 يدرمـان  زوجنـد جلسـات   ي). در فرا۲۷ن کننـد ( ييداخل درمان تع

 يبدن ي(سردرد، دردها يجسمان يکه تجربه دردها يمراجعان يبرا
به  يدرجه بند سؤاالتاز مشکالت با همسر را داشتند،  يو ...) ناش

در  ين مشکالت جسمانيشدت ا يکمک کرد تا با درجه بند ها آن
ان درمـان  يـ و پا ين جلسات درمانيسه آن در حيآغاز درمان و مقا

  ند.يت را حس نمازان کاهش مشکاليم
 کـرد  يمـ ان يـ ه دوم پژوهش کـه ب يفرض دييتأج حاصل از ينتا

  يعـاطف  يمحور بـر کـاهش خسـتگ    حل راه مدت کوتاه يدرمان زوج
) کـه  ۲۸( يلسبريقات اسپيتحق يها افتهيج ياست با نتا مؤثرزنان 

به الکل بکار بـرد   يو وابستگ يافسردگ يمحور را برا حل راهدرمان 
محـور باعـث کـاهش     حـل  راه مدت کوتاهدرمان ه جه گرفت کيو نت
کـه   )۲۹( ؛ اسماک و همکارانگردد يمو اضطراب  يم افسردگيعال

و  يافسردگکاهش در يموثربهبود محور  حل راهنشان دادند درمان 
کـرده اسـت؛    جـاد يافسـرده ا  يهـا  کننـده مصـرف   يبـرا  يشانيپر

 ين) که در پژوهش خود نشـان داد کـه گـروه درمـا    ۳۰کورکوران (
در کاهش احسـاس اسـترس و بهبـود     يشتريب ريتأثمحور  حل راه

 حـل  راه يهـا  کيتکن) که اثر ۳۱( لويتافيترانو  نگرش و رفتار دارد
، يزشـ ي، اضـطراب، اخـتالالت انگ  يمحور را در مواجهه با خودکشـ 

ط يت خشم و مداخلـه در بحـران در محـ   يري، مديجانيمشکالت ه
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 محمد نظري رضا داورنيا، کيانوش زهراکار، علي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394ن ی، فرورد66هم، شماره اول، پی در پی سیزددوره  42

کرد و نشـان داد   يل بررسسا ۱۴و  ۱۰ن يپسران ب يبرا يمسکون
 يرا بـرا  يدرصـد  ۶۵ يمحور بهبود حل راهدرمان  يها کيتکنکه 

  مراجعان بهمراه داشته است، مطابقت دارد.
 حل راهگفت که در درمان  توان يمه ين فرضيج اين نتاييدر تب 
 و يدواريـ ام توانـد  يممراجع  يرام استثنائات در زندگآکشف محور

را  يبهتـر  نـده يآک شـدن بـه   يـ تا نزد کمک را به مراجع القا کند
ن اعتقـاد وجـود دارد کـه صـحبت     يـ کرد اين روي). در ا۳۲( نديبب

ردادن ييتغ يو اشاره به سخت ها آنعلل مسائل، مدت  دربارهکردن 
در مراجـع   يشـتر يب يجـاد احسـاس درمانـدگ   ي، اغلب باعث اها آن
 تـر  مشـکل رممکن نشـود،  يـ ر اگـر غ ييـ جـاد تغ ين ايبنابرا؛ شود يم
نکه چگونه مراجع يا دربارهگر، صحبت کردن يبه عبارت د؛ شود يم
انجام دهـد   تواند يم يمسائل متفاوت شوند و او چه کار خواهد يم

ر ييـ تـا بـاور کنـد کـه تغ     کند يمکمک  يفتد، به وين اتفاق بيتا ا
و بـه او کمـک    بـرد  يمـ را بـاال   يممکن است، حـس خودکارآمـد  

از دارد، تمرکـز کنـد   يـ ر نييـ د تغجايا يآنچه برا يتا بر رو کند يم
که   يياضافه کرد از آنجا توان يمه ين فرضيافته اين يي). در تب۲۵(

از نشـانگان   يکـ ي عنـوان  بـه  ييزناشـو  ياز همسر و زنـدگ  يديناام
ل يمحور بدل حل راه يدرمان زوجذکر شده است، در  يعاطف يخستگ

ت راييـ دن بـه تغ يرات کوچـک تـا رسـ   ييـ بـر تغ  ياصل ديتأکنکه يا
است کـه احتمـال    يليو تمرکز درمان هم بر مسا باشد يم تر بزرگ

ن گام کوچـک  يک عضو زوج اولي يوجود دارد، وقت ها آنر در ييتغ
ر را در ييـ ن تغيـ جـه ا يو نت دارد يمـ ت بـر  يـ ر با موفقييرا جهت تغ

ن رونـد  يادامه ا ياق او براياشت کند يمارتباط با همسرش مشاهده 
را  يتر بزرگرات ييتغ ين پس از مدتينابراو ب شود يمشتر ير بييتغ

رات بوجـود آمـده بـه    يين تغي. اکند يممشاهده  ييدر رابطه زناشو
 شان ييزناشو ينده رابطه و زندگيتا نسبت به آ کنند يمزوج کمک 

ن يگزيدوار شـوند، احساسـات مثبـت نسـبت بـه همسـر را جـا       يام
 يشـتر يت بيميند و احساس صـم ينما ياحساسات خصمانه و منف

ت شـکل  يمين صـم يا به دنبالجه ينسبت بهم داشته باشند. در نت
در رابطـه بـا    يهـودگ يو ب ينـ ي، غمگيگرفته در همسـران، آزردگـ  

کـاهش   جيتدر بهاست  يعاطف يگر خستگيهمسر که از نشانگان د
 .ابدي يم

 کـرد  يمان يه سوم پژوهش را که بيآمده، فرض به دستج ينتا
زنـان   يروان يحور بر کاهش خستگم حل راه مدت کوتاه يدرمان زوج
ز بـا  يـ ه نين فرضـ يـ ج حاصـل از ا يکـرد. نتـا   دييـ تأز ياست ن مؤثر

درمـان   ريتأث) که ۳۳لمن (يل، باتلر و دياد ؛يها پژوهش يها افتهي
مـورد   يين و رابطه زناشويزوج يهمبستگ يمحور را بر رو حل راه

چار ج پژوهش نشان داد که هشت زوج که ديو نتا قراردادند يبررس
وه يگر بودند بعد از درمان به شيکدياد با يز يها يريدرگصدمات و 

وکن يان کردند؛ يرا در روابط خود ب يکمتر يريمحور درگ حل راه
 يدر کاهش همسرآزار يرات مثبت و موثريي) که تغ۳۴و سبوالد (

) ۳۵محورگزارش کردند؛ مود ( حل راهکرد يجه استفاده از رويدر نت
 يهـا  مهارتمحور  حل راهشان داد که درمان که در پژوهش خود ن

) کـه در  ۳۶گز و همکاران (يو ا  دهد يمش ين را افزايزوج يارتباط
ر ييـ محـور باعـث تغ   حـل  راهپژوهش خود نشان دادند که مشـاوره  

ن يو در زوج گردد يمدشوار  يها تيموقعن نسبت به ينگرش زوج
 يهـا  ينمنـد تواو  کند يمجاد يا مسائلرا نسبت به  يتر مثبتد يد

، همسـو و  بـرد  يمباال  ها يدشوارمقابله با مشکالت و  يرا برا ها آن
 . باشد يم ها آن دييتأدر 

گفـت همسـران اغلـب     توان يمز يه نيفرض نيا افتهين ييدر تب
و در رفتارشان بدون به  دهند يمگر پاسخ يکديبدون فکر کردن به 

 حـل  راهان . درمـانگر کننـد  يم يج مطلوب پافشاريدست آوردن نتا
گر را مقصر يکديکه  مسئلهن يتا ا کنند يممحور به همسران کمک 

کنند،  ديتأکبدانند را متوقف کنند، خود و همسرانشان بر شناخت 
برسند. درمـان   ير دهند و به تعادل بهترييده را تغيفا يب يالگوها

حل مشکالت را در هنگام لزوم استفاده به  يها مهارت محور حل راه
وب يـ تـا چرخـه نـا مع    سـازد  يمرا قادر  ها آن، آورد يمن ياد زوجي

دهنـد  را توسـعه   مـدت  يطـوالن  يها حل راهمشکل را نابود کنند و 
استثنائات نسبت  رب مشکالت يمحور برا حل راه يدرمان زوج ).۱۲(

 متمرکـز اسـت.   ديـ آ يمـ کـه در روابـط بوجـود     يغلط يزهايچبه 
ه مشکل وجود نداشـته و  ک ييها زمانمحور درباره  حل راهدرمانگر 

 مسـئله ات ييـ نسبت به تمرکز بر همـه جز  مراجعاننگاه  يچگونگ
کـه  يزمان کننـد  يمـ  ياسـتثنا سـع   سـؤاالت . پرسد يم سؤال يجار

ا يـ بـوده،   تـر  آسـان با مشـکل   کردنا مقابله يمشکل وجود نداشته 
  ). ۱۸( .کنند فاشکمتر سخت بوده را 

شـتر  يتا ب شوند يمق يتشو ها زوجمحور  حل راه يدرمان زوجدر 
انجـام   يمنف يها زمانمثبت نسبت به  يها زمانرا که در  ييکارها

 يهـا  بحـث از  يحتـ  تواننـد  يمـ  اسـتثنائات  ، انجام دهند.دادند يم
کـه در   ييهـا  زوجص داده شوند و استخراج گردند. از يتشخ ها زوج
اد يـ ب شـود  يمـ دارند خواسته  يمشکالت يجار استثنائاتص يتشخ

ت يکه  باعـث رضـا   دادند يمانجام  يه در گذشته چه کاراورند کيب
کـه   ييهـا  تيـ فعالو سپس همان رفتارها و  شده يم ها آن ييزناشو

که  ين زماني). همچن۳۷کنند (را دوباره برقرار  اند دادهکبار انجام ي
توانسـتند   يعنـ يص دادند يرا تشخ شان يزندگمراجعان استثنائات 

بـا همسرشـان    ييرابطـه زناشـو  که در گذشـته در   ييبايلحظات ز
ت کننـد،  يرا تقو استثنائاتن ياورند و اياد بيتجربه کرده بودند را ب

بوده که با  شان ييزناشو يدر زندگ يمتوجه شدند که لحظات خوب
را  ينديخوشـا  يهـا  تيـ فعالو  انـد  داشته ييبايهمسر خود روابط ز

 ها تيفعالن يا دوباره توانند يمز يو اکنون ن اند دادهبهمراه هم انجام 
 خود و همسرشان خلق کنند. يرا برا يرا برقرار و لحظات خوش

 حـل  راه مـدت  کوتاه يدرمان زوجن مطالعه نشان داد که يج اينتا
ش کـاهش  يرا در زنـان گـروه آزمـا    ييزناشو يمحور ابعاد فرسودگ
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افـت  يمحـور را در  حل راه يکه مداخله درمان ين زنانيداده است وب
زان يـ ازنظـر م  انـد  نکـرده افـت  يکـه درمـان را در   يو زنـان  اند کرده

از  يکي ييزناشو يوجود دارد.  فرسودگ يتفاوت معنادار يفرسودگ
روابـط   يکـه بـر رو   يرات نامطلوبيل تاثياست که  بدل ييها دهيپد

 يگر سرد، بـ يکديکه همسران نسبت به  شود يمدارد باعث  ها زوج
مانـدن در   يبرا يليمات گونه چيهگر يرغبت باشند  و د يتفاوت و ب

 يسـتم زوجـ  يس يبـرا  ييزناشو يکنار هم نداشته باشند. فرسودگ
ـ  يل فاصـله عـاطف  يـ و رفته رفته به دل کند يمجاد خطر يا   يو روان
که زوج نسبت  شود يمباعث  کند يمجاد ين همسران ايکه ب ياديز

 يبکنند و دچار سرخوردگ يدياحساس ناام شان يزندگنده و يبه آ
در کار با مشکالت  ياريبس يدرمان يکردهايشوند. رو انش رابطهدر 

و  يدرمان خانواده يکردهايرواما امروزه  اند شدهبکار گرفته  ييزناشو
مراجعان هسـتند   يازهاين يپاسخگو مدت کوتاهکه در  يدرمان زوج

 مـدت  کوتـاه . درمـان  رنـد يگ يمشتر مورد استقبال مراجعان قرار يب
نـد درمـان و   يبـودن فرا  مـدت  تـاه کول يـ ز بـه دل يـ محـور ن  حل راه
، ينيساده و قابل آموزش توانسته در کار با مشکالت بال يها کيتکن

 به دسـت  يج موثريو با مراجعان مختلف نتا ييو زناشو يروانپزشک
کـه در برخـورد بـا     يديـ د جديـ ل ديبدل يکرد درمانين رويآورد. ا

افتن يـ را از مشکل به  ها آنو تمرکز  دهد يممشکالت به مراجعان 
را در  تـر  سـالم بهتـر و   يد بـه زنـدگ  يـ ، امدهـد  يمر ييتغ ها حل راه

مواجه است.  ييها تيمحدودبا  ي. هر پژوهشکند يمجاد يمرجعان ا
ت ينکردن نقش جنس ي، بررسمورداستفادهبودن ابزار  يخود گزارش

پژوهش حاضـر اسـت.    يها تيمحدوداز  يريگيو نداشتن مرجله پ
اسـت،   شـده  انجـام هش در شهر بجنورد ن پژويا ازآنجاکهن يهمچن

اط شـود. بـر   يـ گـر شـهرها احت  يج به ديم نتايالزم است که در تعم
گـردد مشـاوران و    يشـنهاد مـ  يپـژوهش حاضـر پ   يها افتهياساس 

محـور در   حـل  راهکـرد  يرو يدرمان يها درمانگران خانواده از مؤلفه
کـرد  يرو يبهـره ببرنـد. اثربخشـ    ييجهت کاهش مشـکالت زناشـو  

سـه شـود.   ينـه مقا ين زميـ موجـود در ا  يکردهـا ير رويباساحاضر 
رهـا ماننـد تعهـد    ير متغيکرد بر ساين روير ايتأث گردد يمشنهاد يپ

 يو... بررسـ  ييزناشـو  ي، قـدردان ييت رابطه زناشـو يفي، کييزناشو
مشاوران و درمانگران خـانواده   يو بازآموز يگردد. آموزش، کارورز

ن يـ ا يشنهادهايگر پياز د يدرمانن مدل يو ازدواج در استفاده از ا
 پژوهش است.

 
  ر و تشکریتقد

ت مراکـز  يريتـا از مـد   داننـد  يمـ بر خـود الزم   يگروه پژوهش
اران يـ ت موسسـه هم يرين مـد يو همچن يستيمشاوره سازمان بهز

ن يـ شـرکت کننـدگان در ا   يو تمـام  يسالمت روان خراسان شمال
  ند.ينما يپژوهش تشکر و قدردان
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Abstract 
Background & Aim: Brief solution-focused therapy is a common treatment for a variety of 
counselors and therapists who can use it to reduce their marital problems. This therapeutic approach 
emphasizes on finding solutions by the authorities and therapists. The purpose of this study is to 
evaluate the effectiveness of short-term, solution-focused couple therapy to reduce dimensions of 
marital burnout of married women. 
Materials & Methods: Research method was semi experimental (pretest-posttest with control group). 
The study population consisted of all women who treated marital problems by referring into three of 
the counseling centers belonging to welfare organization, and mental health center in BOJNURD city. 
The sample consisted of 30 woman with higher scores who were randomly assigned into experimental 
and control groups (each group of 15 people). The research instrument was the Pains couple burnout 
measure, 1996(CBM). Brief solution-focused couple therapy was used for 7 sessions on experimental 
group, but the control group didn't receive any intervention. After completing of therapy sessions, 
both groups took the post test. Data analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 
with SPSS18statistical software. 
Results: Covariance analysis showed that brief solution-focused couple therapy has been effective in 
reducing all three dimensions of physical exhaustion, emotional exhaustion, and mental exhaustion. 
Conclusion: The findings showed that the brief solution-focused couple therapy is effective in 
reducing couple burnout, and this treatment can be a good treatment option to reduce marital 
problems. 
Keywords: Couple Therapy, Solution-Focused Brief Therapy, Couple Burnout 
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