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Abstract
Aim: Burnout is a state of physical, emotional, and mental
exhaustion caused by long-term involvement in
emotionally demanding situations. The aim of the present
study was to investigate the effectiveness of brief
integrative couples counseling on decreasing of the
marital burnout among couples. Method: The method was
experimental with non-congruent multiple baseline design
and the statistical population included couples referring to
counseling centers of Ahvaz City. Three couples were
selected using purposive sampling. The treatment protocol
of brief integrative couples counseling was conducted in 6
sessions and after the intervention, the follow-up was
performed in two stages with a monthly interval. The
participants at baseline, treatment and follow-up
responded to couple burnout measure (CBM). The data
were analyzed using visual analysis, the improvement
percentage, and the reliable change index strategies.
Results: Results showed that brief integrative couples
counseling has effects on decreasing the marital burnout
and this effect also remained stable in the follow-up.
Conclusion: The efficiency of brief integrative couples
counseling is confirmed, and couples therapists can use
this approach in working with couples to decrease their
marital burnout.
Key words: couples counseling; burnout; exhaustion;
couple
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چکیده
 عاطفی و روانی است که، فرسودگی زناشویی حالتی ازپا افتادگی جسمی:هدف
      بهواسطه درگیری طوالنیمدت در وضعیتی که همر ابلاطم اب ها ت تسا یفطاع
  

 هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخش یقیفلت ییوشانز هرواشم ی.ایجاد میشود

 روش پژژژوهش:دو روش. کوتاهمدت بر ک ییوشانز یگدوسرف شها     زوجها ا ب
               

     عماج و ه یرامآ

آزمایش رط عون زا ی ح آ کت ز ندوم ی اپ طخ اب ی هناگدنچ ه

 از ب نی رامآ هعماج ییی یییی با.. زوجهای مراجعهک نن ده به مراکز مشاوره شهر اهواز ب دو
 برنامه. زوج بهعنوان نمونه انتخاب شدند۳ استفاده از روش نمونهگیری هدفمند
 جل سپ و دش ارجا هس زا6 درمانی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت در طی
  

تفرگ تروص. ماهههه

یوشانز یگدوسرف ییی یییی

   

کی

خاتمه درمان نیز پیگیر و هلحرم ود رد ی ف اب ا هلص

 درمان و پیگیری به مقی سا،آزمودنیها در مراحل خط پایه

 فرمول درصد بهبودی و شاخص تغییر، دادهها با روش تحلیل دیداری.پاسخ دادند
اد ناشن د واشم  ر یقیفلت ییوشانز ه       کوتاه همدت ت
ت

 نت جیا:د یافتهها. پایا تحلیل ش

لشدهه در مرحله
موجب کاهش فرسودگی زناشویی زوجها شده و کاهش حاصل ل
   

 شهوژپ نیا جیاتن ساسا،  بر لدم: نتیجهگیری.پیگیری نیز پایدار مانده بود
    مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت به عنوان م ظن یانب ر ب راک یارب ی ا زا جوز

جدرماننی
 کارآیی الزم برخوردار است و زوجدرمانگران میتوانند در جلسات زو
     و مشاوره زناشویی از ا نی رویکرد بهم ظن ور ک هدافتسا ییوشانز یگدوسرف شها
.ک نن د
 مشاوره زناشویی؛ فرسودگی؛ از پا افتادگی؛ زوج:واژههای کلیدی

1395 /40/90 :تاریخ دریافت
1395 /60/72 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
ازدواج رضایتبخش م بن ع حمایت عاطفی ،اجتماعی و ابزاری زوج از یکدیگر است .زوج بهواسطه ازدواج خوب عشق و احترام را از
یکند با فشارهای روزمره بهتر مقابله ک نن د.
یک نن د ،همچنین ازدواج خوب به زوج کمک م 
همسر خود دریافت و احساس ارزشمندی م 
یکند که تاثیرات منفی فشار را کاهش یا حذف میییکنددد .در جوز تیامح هک یتروص زا
حمایت در ازدواج به عنوان م بن عی عمل م 
یکدیگر کاهش یابد توانایی مقابله آنها نیز با رویدادهای ناخوشا نی د زندگی کاهش و احتمال ا نی که زوج اح ساس
بیشتر میشود (پاموک و دارماش.)5102 ،3

گدوسرف یی ییی 2ک دنن

فرسودگی اولین بار توسط فردنبرگر9147( 4؛ به نقل از پاموک و دارماش )5102 ،مطرح و به ع ناون  تلاح کی ر یفنم یتخانشناو

   

مرت طب با شغل توصیف شد .با وجود ا نی که فرسودگی بیشتر در زمینه شغل و حرفه به کار رفته است اما عالوه بر محیط کار ،در ارتباط
با رابطه نزد کی

و صمیمی نیز بحث فرسودگی مطرح میشود (چاپری3102 ،5؛ پا نی ز و نانز ، 2003 ،6پا نی ز .) 1996 ،به عبارت دیگر ،در

خصوص فرسودگی میتوان از دو نوع یعنی فرسودگی شغلی /حرفهای ،و فرسودگی زناشویی /رابطه صمیمانه صحبت کرد (تریپنی،7
 .) 008 2با وجود تعاریف گوناگو ،ن در حالت کلی فرسودگی کی
میکند (اسچافلی ،لیتر و ماسالچ ) 2009 ،8و به عنوان کی

مفهوم چند بعدی است که به فرونشاندن و رو به اوفول نهادن اشاره

سندورم روانشناختی توصیف میشود که شامل سه نشانه اولیه از پا افتادگی

عاطفی ،9زوال شخصیت 10و افت پیشرفت شخصی 11است (لئو ،ن هال سب ل نب و پاس نیت

دنآ ـ ردا لللللل  .)5102 ،12از پ اب یفطاع یگداتفا ا    

ضعف و سستی شخصی ،زوال شخصیت با بیمیلی و بیحالی و اف اب یصخش تفرشیپ ت یصخش فادها هب ندیسر رد تسکش    

مشخص میشود (گااللپ ،کارسیاوغلو ،ساری و کوساوغلو .) 008 2 ،13از میان ا نی

     

نش نا هههها ا ،از پ هب یفطاع یگداتفا ا ناونع هتسه

     

یشود (اسچونفلد و بی چنا ییی .)5102 ،14بر نیاپ یلیلحت ناور ـ یدوجو لدم ساسا  زززززز زززززززز 1988 ( 15؛ ب زا لقن ه
مرکزی فرسودگی تلقی م 

یشود ک یگرد هطساو هب ه ری     
چاپری )3102 ،فرسودگی زناشویی به عنوان نشانهای از پا افتادگی عاطفی ،جسمی و روانی توصیف م 
طوالنیمدت در وضعیتی که همراه با مطالبات عاطفی است ایجاد میشود .فرسودگی سبب احساس م تسا مواد ر ،س

و سای

یدیماان     

شده و با از دست دادن اشتیاق ،انرژی ،سعه نظر و اهداف مرت طب است .ناهمخوانی بین واقعیات و توقعات اساس فرسودگی زناشویی را

یشود
بنا مینهند (پا نی ز 1996 ،؛ لینگر .) 2004 ،16ترکیبی از انتظارات غیرواقعبینانه و فراز و نشیب زندگی موجب فرسودگی زناشویی م 
(پا نی ز .) 1996 ،انباشته شدن سرخوردگیها و تنشهای زندگی روزمره س  شیاسرف بب ش هب و هد بر ف زو ر کمک یگدوس   
(عطاری ،حسین پور و را نه ورد .) 1388 ،فرسودگی تدریجی بوده و به ندرت به صورت ناگهانی اتف قا

    

میییکنددد

میییافتددد .در حقی و قشع تق

یگیرد (پا نی ز.) 1996 ،
صمیمیت به تدر جی ضعیف شده و جای آن را از پا افتادگی کلی م 
2

. burnout
. Pamuk, M., & Durmus
4
. Freudenberger
5
. Çapri
6
. Pines & Nunes
7
. Tripney
8
. Schaufeli, Leiter, &Maslach
9
. emotional exhaustion
10
. depersonalization
11
. reduced personal accomplishment
12
. Leon, Halbesleben, & Paustain-Underdahl
13.
Gulalp, Karcioglu, Sari, & Koseoglu
14.
Schonfeld & Bianchi
15.
Pines’ Psychoanalytic-Existential Model
16.
Lingern
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همدت...
اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتا 

ید نه د (واندام ،کیجسر ،ز
بسیاری از افرادی که احساس فرسودگی میک نن د الگوهای انگیزشی منعکس ک نن ده ناامیدی اکتسابی نشان م 

الینق و بکر .)5102 ،17بین نشانههای فرسودگی با افسردگی هم سب تگی مثبت (اس ،یچنایب و دلفنوچ

    )، 5102ب داپ ا ا هطبار یتفایرد ش     

منفی (پا نی ز ،نیا ،ل هامر و ا سی کسون )1102 ،18و با اعتماد دوجانبه و حمایت زناشویی نیز رابطه منفی (پاموک و دارماش )5102 ،وجود

شزای زناشویی (پا نی ز و همکارا ،ن  )، 1102سازگاری زناشویی ،امنیت ،جاذبه ع مشچ ،یفطا
شها و محرکهای تن 
دارد .همچنین پادا 

انداز مثبت و اهمیت (چاپری و گوکچاکان )3102 ،19پیشبینی ک نن ده فرسودگی زناشویی سه تند .همانطور ک تخاونکی دش نایب ه     
شدن زندگی روزمره ،کاهش ج بن ههای مثبت و افزایش رویدادهای منف یگدنز رد ی    مش جوز یژرنا و قایتشا شهاک ،کرت

یارب      

فعالیتهای مرت طب با زندگی زناشویی و ناامیدی نز و شوهر ن بس ت به تغییرات مثبت از جمله عواملی سه تند که در فرسودگی زناشویی
یتوان در باره فرسودگی گفت که در آغاز آتش ب وص ه ر عشم ت شع نتخوس هب عورش        میییکنددد اما
نقش دارند .به زبان استعاری م 
تگیری مجدد آن وجود داشته باشد (اسچافلی و همک ،نارا
سوختن مشعشع آن نمیتواند تداوم یابد مگر ا نی که منابع کافی برای سوخ 
   

 .) 2009از دیگاه پا نی ز (  ) 1996مه رابطه عاشقانه شور درونی نیست و در صورتی که سوخت به آن اف زا دعب دوشن هدوز هب ور یتدم

یتوان به زوج کمک کر ات د   
خاموشی خواهد گذاشت .با تغییر روند زندگی زناشویی و افزایش ج بن ههای خوشا نی د زندگی روزمره م 
ن بس ت به تغییر و بهتر شدن رابطه زناشویی امیدوار شوند و بر فرسودگی زناشویی غلبه ک نن د .با در نظر گرفتن ا نی که تاکید مدل مش هروا

زناشویی تلفیقی کوتاه مدت 20بر استفاده از ویژگیهای مثبت زوج و رابطه زناشویی در جهت افزایش رو بثم یاهدادی ت یگدنز رد     
مشترک است .بنابرا نی میتوان مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت را در حکم عاملی تلقی کرد که با فر مها

ددجم تخوس ندومن     

یتوان انتظار داشت که فرسودگی زناشویی را کاهش دهد.
یشود و م 
موجب روشن ماندن شور و هیجان زندگی زناشویی م 
با وجود ا نی که امروزه مشاوره زناشویی به یکی از حوزههای محبوب مشاوره تبدیل ش ما ،تسا هد ا ر یارب هک ییاهدرکیو اک ر اب          
زوجین توسعه یافته باشد محدود بوده و اکثر رویکردهای استفاده ش ز و ییوشانز هرواشم رد هد وج  ینامرد از

درما ننن اه ییی فر و ید

خانوادهدرمانی سرچشمه گرفتهاند و برای کار با زوج تعدیل شدهاند ی( انگ و النگ .) 2007 ،21همچنین آنطور که رورباق و شوهام

22

(  ) 2001گزارش کردند از نظر اثربخشی و بهبود مشکالت ،بین مراجعانی که  20جلسه در مشاوره شرکت کرده بودند با آنهایی که در
 6جلسه مشاوره شرکت کرده بودند تفاوت معنارداری وجود نداشت .بنابرا نی مدل کوتاهمدتی که برای کار با زوج تدو نی شده باشد
یتواند حائز اهمیت باشد.
م 
ت استتت ک اب راک یارب ه جوز یاراد و ناشیرپ      
مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت یکی از مدلهای زوج درم ینا کوتاهههمدت ت

تعارض تدو نی شده ،و تأثیر مثبت آن بر زوجهای آشفته در پژوهشهای مختلف (از جمله لیو نی گستون 2006 ،23؛ یانگ و کارلسون،24

 )1102تأیید شده است .ا نی مدل توسط مارک ای .یانگ و لین النگ 25تدو نی شده و تلفیقی از نظریههای راه ح وحم ل ررررر ،26روا تی
درمانی 27و سیستمی خانواده 28است .کانون مرکزی ا نی مدل توسعه «تعریف تعاملی »29از مشکل به نح مه هک تسا یو جوز

مه و

  
17.

Van Dam, Keijsers, Eling, & Becker
Pines, Neal, Hammer, & Icekson
19.
Gokcakan
20
. brief integrative couples counseling
21
. Young, & Long
22
. Rohrbaugh, & Shoham
23
. Livingston
24
. Carlson
25
. Mark E. Young & Lynn Long
26
. solution focused
27
. narrative therapy
28
. family systems approaches
18.
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مشاور بر روی آن توافق ک نن د .حلقویت ،30اجتناب از سرزنش ،31فرضیه سازی 32و سؤاالت چرخشی 33از فرضیههای کلیدی ا نی مدل
محسوب میشود ی( انگ و کارلسو ،ن  .)1102زوج اغلب با عقاید متفاوت و اغلب ضد و نقیض در باره مشکالت مرت طب با روابطشا ننن
به مشاوره مراجعه میک نن د که ا نی عقاید اغلب سرزنش کردن و مقصر دان نتس  رسمه ر رب رد ا     میییگیرددد و بر دروم هک یصخش یا     

سرزنش قرار گرفته درجه باالیی از درماندگی ایجاد میکند (ک لتا ررر ، 1994 ،34ب نراب و گنال زا لقن ه تتتت تتتتت ) 005 2 ،35ب یاربان ن شهاک   
یتواند به پربار شدن جلسات درمانی منجر شود و مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت از طریق ایجاد دیدگاه مش کرت
سرزنش م 
یسازد.
از مشکالت ا نی هدف را میسر م 
همچنین کمک به زوج برای متحد شدن به منظور غلبه بر مشکالت ،تمرکز بر نقاط قوت فردی و رابطهای بر یا

فرمولهههب دن ییی کر ند

طرحهای تغییر ،تأیید موفقیتهای فردی و رابطهای ،تمرکز بر حل مشکالت مدنظر زوج به جای مشکالت روانشناختی عمی مهارف ،ق
نمودن نقشه و را نه ما برای مشاور به جای درمان دستورالعملی که امکان انعطافپذیری را برای مشاور فرا مه میییکنددد و کوت تدم ها   
بودن درمان از جمله مزیتهای مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت است ی( انگ و کارلسو ،ن  .)1102در پژوهش ای هک ی ن و گ

دایر0102( 36؛ به نقل از یانگ و کارلسو ،ن  )1102در باره اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت بر روی نمونهههای متش زا لک
 400نفر (  200زوج) انجام دادند ،نتا جی حاکی از تأثیر معنادار مدل مذکور بر افزایش رضایت از رابط هب شیارگ شهاک ،ه

قالط و    

شهای انجام شده در باره رویکردهای مرت طب با مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت
کاهش پریشانی روانشناختی بود .نتا جی پژوه 
نیز از جمله محمودی و همکاران (  ) 1394و داورنیا ،هز راکار و نظری (  ) 1394حاکی از کارآیی درمان کوتاه مدت راه حل ـ محور بر
کاهش فرسودگی زناشویی زنان بودند.
با در نظر گرفتن پیامدهای منفی فرسودگی زناشویی و اهمیت کاهش آن در میان زوجها ،و نظر فلت ییوشانز هرواشم هکنیا هب  ی یق       
ت اه ییی مختل زا ف ،شنزرس شهاک هلمج     مثبتتتنگررر و
کوتاه مدت برای زوجهای پریشان و دارای مشکل تدو نی شده و دارای مزی 
کوتاهمدت بوده و تأثیر مثبت آن بر مشکالت زناشویی تأیید ش زا نینچمه .تسا هد وژپ هک اجنآ ه ثا هراب رد یش ر هرواشم یشخب

       

زناشویی تلفیقی کوتاهمدت بر مسائل مرت طب با کارکردهای زناشویی از جمله فرسودگی در جامعه ما انجام نش بانب ،تسا هد را نیا نی    
پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجها انجام شد.
رو ش

روش پژوهش آزمایشی از نوع طرح تک آزمودنی ،با خط پایه چندگانه 37و استفاده از آزمودنیهای مختلف بود .در ا نی طرح شرا طی
آزمایشی به دقت کنترل و متغیر مستقل نیز به طور م مظن در مورد آزمودنی اعمال میشود .ا نی طرح پژوهشی از اعتبار درونی مطل یبو
برخوردار است و امکان مقا سی ه تغییرات در میزان بهبودی عالئم را در طول درمان در آزمودنیها و بین آزمودنیهای دیگر ن بس ت هب    

خط پایه فرا مه میکند .مه چنین در ا نی طرح پژوهشی گروه گواه وجود ندارد و خط پایه هر آزمودنی در حکم گروه گ شدوخ هاو   
عمل میکند (مورگان و مورگا ،ن  .) 2009جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجهایی بودند که با در نظر گرفتن معیار و دورو یاه
29

. interactive definition
. circularity
31
. getting away from blame
32
. hypothesizing
33
. circular questioning
34
. Kottler
35
. Long& Burnett
36
. Daire
37
. multiple base line
30
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همدت...
اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتا 

خروج و به دلیل داشتن مشکالت زناشویی ،در پاییز  1393به مراکز مشاوره شهر ا زاوه نیب زا .دندوب هدرک هعجارم اهنآ

       3زوج به

صورت نمونهگیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .معیارهای ورود آزمودنیها داشتن ح دم لقاد ر یلیصحت ک    
سیکل ،توانایی صحبت به زبان فارسی ،داشتن حداقل دو سال زن تشم یگد ر ضران ،ییوشانز ک ا زا جوز زا یکی لقادح یتی هطبار       
زناشویی ،زندگی مشترک در زمان مراجعه ب واشم زکرم ه ر تصرف و یگدامآ نتشاد و ه شر ط زا تاسلج رد تک ر جوز ف
معیارهای حذف شامل اعتیاد به مواد مخدر یا الکل حداقل یکی از زوج در زمان حا ،ل مصر اب طبترم یاهوراد ف

.دوب

        

ور ا نننننننننپزش رد یک

زمان حال و سابقه بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی بود.
ابزار پژوهش

مقیاس فرسودگی زناشویی ( .38)CBMا نی مقیاس توسط پا نی ز (  ) 1996تدو نی شده و شامل  21واژه بیانگر نشانگان فرسودگی و

دارای سه مولفه جسمی ،عاطفی و روانی است .نمرهگذاری ا نی مقیاس به صورت لیکرت  7درجهای در دامنه بین هرگز ( )1تا همیشه
( )7صورت میگیرد .حد پایین نمرات  21و حد باالی نمرات  741بوده و نمرات باالتر نشان د نه ده فرسودگی زناش تشیب ییو ر تسا  .... ...
ضریب پایایی مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی در دوره کی

ماهه برابر  0/ 76و با استفاده از روش آلفای کرونباخ در دامنهای ب نی

 0/19تا  0/ 93گزارش شده است .روایی مقیاس نیز با استفاده از محاسبه ضریب هم سب تگی با پرسشنامه ویژگیهای ارتباط مث دییأت تب   
شده است (پا نی ز و نانز .) 2003 ،در ایران نیز نویدی (  ) 1384پایایی مقیاس را با استفاده از روش آلف خابنورک یا   

 0/ 86گ هدرک شراز   

است .نادری ،افتخاری و آمالزاده ( ) 389 1نیز روایی مقیاس را از طریق محاسبه ضریب هم سب تگی آن ب ییوشانز تیاضر همانشسرپ ا     
انریچ تأیید کردهاند.
روش اجرای پژوهش
پس از ا نی که زوجهای شرکتک نن ده در پژوهش انتخاب شدند .هر سه زوج به طور همزمان وارد مرحله خط سایقم و دندش هیاپ    
فرسودگی زناشویی بر روی آنها در طی دو مرحله (با فاصله کی

هفتهای) اجرا شد .به م ظن ور کنترل متغیرهای ناخواسته و مداخلهههگررر

احتمالی طبق اصول طرحهای خط پایه چندگانه ،زوجهای به طور تصادفی از نظر ترتیب ورود کی

به کی

با فاصله دراو هسلج کی   

درمان شدند .بد نی نحو که زوج اول پس از دومین جلسه سنجش مرحله خط پایه ،در جلسه اول مشاوره زناشویی شرکت کرد و برای
زوج دوم و سوم خط پایه ادامه یافت؛ زوج دوم پس از سومین جلسه سنجش مرحله خط پا واشم تاسلج رد هی ر روضح ییوشانز ه

   

یافت و برای زوج سوم خط پایه ادامه یافت؛ در نهایت برای زوج سوم نیز پس از شرکت در چهارمین جلسه سنجش مرحله خط پا ،هی
ت در طییی  6جل هس
اولین جلسه مشاوره زناشویی تشکیل شد .برنامه درمانی مشاوره زناش یقیفلت ییو    کوتاهههمدت ت

 60دقیقهههای بر یور 

زوجها اجرا شد .در طول درمان نیز ،مقیاس فرسودگی زناشویی در پایان جلسات دوم ،چهارم و جلسه آخر اجرا شد .همچنین پس
اتمام جلسات مشاوره ،پیگیری در طی دو مرحله با فاصله کی

زا

ماهه انجام شد.

روش اجرا
محتوا و ساختار برنامه درمانی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت بر اساس فرآ نی د مداخالتی بیان شده در مقالههای کارلسون و یانگ
تک نن ده در پژوهش در  6جلسه هفتگی  60دقیقهای و
جهای شرک 
( )1102و النگ و بارنت ( ) 005 2تدو نی شد .ا نی درمان در مورد زو 
به صورت زوجی اجرا شد .محتوای جلسههای درمانی در جدول  1آمده است.

. Couple Burnout Measure

38
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جدول  .1محتوای جلسات مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت
جلسه

محتوای جلسه

جلسه اول

کسب اطالعات تاریخی؛ ار یز ابی مقدماتی مسائل و مشکالت روزمره زندگی زناشویی؛ توصیف مشکل از دیدگاه زن و شوهر؛ فرمولبندی 39مشکل به صورت کی

جلسه دوم

کمک به زوج جهت توافق در مورد پیامدهای مطلوب مشاوره؛ دور کردن تمرکز زوج از داستانهای سرشار از مشکل؛ هدایت زوج در مسیر گفتگو در ب یآ هرا ن هد   

مشکل تعاملی؛ ترغیب زوج به برونسازی مشکل.40

مثبت.
جلسه سوم

کاوش و شناسایی نقاط مثبت روابط زناشویی و نقاط قوت هر کی

از نز و شوهر؛ کاوش و تقویت دل سب تگی ،عشق و صمیمیت زوج از طر فیرعت قی   

داس ات نننها ای

مرت طب با رویدادهای مثبت گذشته و حال.
جلسه چهارم

تهای مشترک (حوزههای عاطفی ،رفتاری و شناختی) در راستای اهداف توافق شده؛ استفاده از فنون متناسب برای حل مشکل مشترک.
برنامه ریزی برای انجام فعالی 

جلسه پنجم

جلب تمرکز زوج بر نکات مثبت روابط زناشویی به جای کشف مشکالت بیشتر؛ شناسایی موانعی که تغییرات ایجاد شده را ممکن است تضعیف ک نن د و برنامه ریزی
برای غلبه بر آنها؛ آموزش اصول مهارتهای حل تعارض در صورت نیاز.

جلسه ششم

بازبینی اهداف مشخصشده در جلسه دوم و برجسته کردن تغییرات صورت گرفته؛ تحسین زوج به خاطر غلبه بر مشکالت و ایجاد تغییر بثم تا ت ؛؛ ؛؛؛ ترغی هب جوز ب   
تتر؛ خاتمه درمان.
متحد شدن و بسیجکردن منابعشان برای وضعکردن رفتارهای مثب 

یافتهها
زوجهای شرکتک نن ده در ا نی پژوهش در دامنه سنی بین  26تا  38سال بودند .تحصیالت زوج اول (مر و ملپید د
و درم( نز

دوم (مرد یز ر دیپلم و نز دیپل )م و زوج سوم (مرد لیسانس و نز دیپل )م بود .از نظر ش لوا جوز لغ

نز

)،سناسیل

جوز   

ود ره جوز )،دنمراک

  

دوم و سوم (مرد آزاد و نز خانهدار) بود .مدت ازدواج برای زوج اول  12سا ،ل زوج دوم  6س لا موس جوز و     5س لا نینچمه .دوب   
فرزند بودند .آمارههای توصیفی مربوط به نمرهه اه ییی فرس ییوشانز یگدو   

زوج اول دارای  2فرزند ،زوج دوم و سوم نیز دارای کی

جهای شرکت ک نن ده در جلسات مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت به تفکیک برای هر سه زوج در جدول  1ارائه شده است.
زو 
جهای شرکت کننده در جلسات مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت در مراحل خط پایه ،درمان و پیگیری
جدول  :2نمرات فرسودگی زناشویی زو 
رو ن د

ز و ج او ل
مرد

زو ج دو م
میانگین

نز

مرد

زو ج س و م
مرد

نز

میانگین

میانگین

نز

خط پایه اول

81

85

83

88

101

94 /5

92

09 1

001/5

خط پایه دوم

47

83

78 /5

90

96

93

85

103

94

خط پایه سوم

-

-

-

81

95

88

90

107

98 /5

خط پایه چهارم

-

-

-

-

-

-

19

001

95 /5

میانگین

77 /5

84

80 / 75

86 / 33

97 / 33

19/ 83

جلسه دوم

67

75

71

72

84

78

83

92

87 /5

جلسه چهارم

54

63

58 /5

64

56

60

47

69

71 /5

جلسه آخر

51

45

شاخص تغییر پایا

6/ 56

9/ 65

درصد بهبودی

34

46

48
8/01
41

74

41

9/ 73

13 / 94

46

58

44
11 / 83
25

89 /5

104 / 75

97 / 12

55

49

8/ 54

13 / 80

11 / 17

25

39

53

46

درصد بهبودی کلی (مداخله) 46
پیگیری ماه اول

25

پیگیری ماه دوم

49

میانگین

50 /5

شاخص تغییر پایا

6/ 68

درصد بهبودی

35

43

74/5

49

39

44

74/5

51

35

43

49

44/5

74/5

50

37

43 /5

53

9/ 77

46

74

57

46
45
46 /5

51 /5
74
49 / 75

8/ 23

8/ 99

14 / 93

11 / 96

9/ 03

14 / 42

11 / 72

41

42

62

53

41

56

49

درصد بهبودی کلی (پیگیری) 48

. formulate
. externalize the problem

39
40
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همدت...
اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتا 

اطالعات موجود در جدول  1نشان میدهد نمره فرسودگی زناشویی همه زوجهای شرکت ک نن ده در جلسات مشاوره زناشویی تلفیقی
کوتاهمدت ،در پایان مشاوره ن بس ت به خط پایه کاهش محسوس یافته اس هب دصرد .ت ب جوز یارب یدو اول   
سوم  46و در کل  46درصد بهدست آمد .بر اس سا

 ، 41زوج دوم  ،25زوج

ایعم ر سوت هدش صخشم  ططططططططططط بالنچ را ددد و ش ششوارز ، 1988 ( 41ن زا لق و ننال ،زلگا

تآمیز بود .از آنجا که مقدار شاخص تغییر پایا برای هر سه زوج
بونستل ) 2001 ،42اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت موفقی 
باالتر از ارزش  zتعریف شده در جدول یعنی  1/ 96است بنابرا نی میتوان گفت که کاهش حاصل شده در میزان فرسودگی زناش ییو
برای هر سه زوج ناشی از مداخله بوده و به صورت تصادفی رخ نداده است .همچنین در مرحله پیگیری میزان فرسودگی زناش رد ییو
مقا سی ه با مرحله خط پایه کاهش قابل مالحظه یافته و میزان درصد بهبودی نیز ن بس ت به مرحله مداخله اندکی افزایش داشته که ح یکا
از ماندگاری کاهش فرسودگی زناشویی حاصل شده در مرحله مداخله است

جهای شرکت کننده در پژوهش در مراحل
شکل  .1روند تغییر فرسودگی زناشویی زو 
خط پایه ( ،)Bمداخله ( )Tو پیگیری ()F

. Blanchard & Schwarz
. Ogels, Lunnen, & Bonesteel

41
42
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شکل  1روند تغییر فرسودگی زناشویی را در مراحل مختلف خ ططط پا  هی (((  ،)Bمداخل  ه (((  )Tو پیگیررری ( )Fب وص ه ر ید ت داری     نش نا

یدهد .با توجه به مالک اسکوت ،گا نی ور ،سوسا ،ن بایرد و نلسون ـ گرای ) 999 1( 43حداقل نقاطی که برای اظهار نظر اب رد  ر طخ ه   
م 

سطح و خط روند 44نیاز است در مرحله مداخله سه نقطه است .از آنجا که در مرحله مداخله  3نمره برای هر زوج وجود دارد و هر 3
یتوان گفت تغییر فرس رد ییوشانز یگدو   
نمره موجود برای زوجها باالی خط سطح و خط روند تغییرات قرار گرفته است ،بنابرا نی م 

جها به صورت نظامدار 45رخ داده است .الزم به یادآوری است خطوط روند و سطح بر اساس روش ناگنتتت ) 2000 ( 46رسم ش دد ددده
زو 
است .همچنین درصد دادههای ناهمپوش 47برای هر سه زوج  001درصد است که بیانگر موفقیت آمیز بودن درمان است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجها انج جیاتن .دش ما   
حاصل نشان د نه ده موفقیتآمیز بودن اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت در کاهش فرس ییوشانز یگدو    زوجها ا ب هب .دو   
عبارت دیگر ،نمرات فرسودگی زناشویی هر سه زوج شرکت ک نن ده در پژوهش ،در پایان جلسات مشاوره زناشویی ن بس ت هلحرم هب     
خط پایه کاهش محسوس یافته بود .نتا جی حاصل از پیگیری دوماهه نیز بیانگر ماندگاری تغییر ایجاد شده در بود ،به ا نی

ود هک ینعم   

جها پایدار مانده بود .ا نی یافته با نتا جی پژوهشهای دایر،
ماه بعد از آخر نی جلسه مشاوره تغییر بهوجود آمده در فرسودگی زناشویی زو 

کارلسون و مانیون و یانگ ، 2001 ( 48به نقل از یانگ و کارلسو ،ن  )، 1102یانگ و دایر ( ،0102نقل از یانگ و کارل ،نوس  )1102که
نشان د نه ده تأثیر مثبت مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت بر کاهش مش ندوب ییوشانز تالک د نینچمه و  اب جیاتن      

پ هوژ ششش اه ییی

محمودی و همکاران (  ) 1394و داورنیا و همکاران (  ) 1394که بیانگر تأثیر مثبت درمان راه حل محور بر ک ییوشانز تالکشم شها    
بود هما نه گ است.
همانطور که در قسمت مقدمه بیان شد فرسودگی زمانی رابطه زناشویی را فرا میییگیرددد ک ورم هب ه ر  نامز  ر خ یاهدادیو و و دنیاش   
لذتبخش در زندگی روزمره رنگ ببازد و جای آن را مشاجره یا بیتفاوتی بگیرد .در ا نی صورت زوج ن بس ت به ایجاد تغییر بثم  ت رد    
یشود که دیگر در زندگی ما تغییر مثبت اتفاق نخواهد افتاد و روز به روز از ای نننکههه تسه
زندگی مشترک مأیوس شده و باورشان م 
یبی نن د آنچه که سه ت با آنچه که قبل از ازدواج انتظارش را داشتند متفاوت
یرسند م 
بدتر خواهد بود .وقتی زوج به چنین مرحلهای م 
یگیرد .مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه م راد یلصا هصخشم ود تد د    
است و در نتیجه به مرور زمان احساس فرسودگی آنها را فرا م 
که در روند فرسودگی زناشویی تغییر ایجاد میکند و مثل سوختی عمل میکند ک هب ه    ش لع هههور ش ند

 روش ددجم و یگدنز طاشن       

زناشویی کمک میکند .اکثر زنان و یا شوهرانی که ن بس ت به تغییر مثبت ناامید میشوند به نوعی باورشان بر ا نی است که خودشان در
شروع و تداوم مشکل نقش ندارند و مقصر آن همسرشان است .با چنین باوری ،تغییر مثبت و حل مشکالت تنها زم دهاوخ قافتا ینا    
یرسند که زندگی م زا رتهب ا
یشود بنابرا نی سرانجام به ا نی م 
افتاد که همسر تغییر کند و از آنجا که تغییری از جانب همسر مشاهده نم 
ا نی نخواهد شد .در ا نی مدل مشاوره به زوج کمک میشود ابتدا به ا نی برسند که عامل مشکالت رابطه زناشویی ف طق همسر نی و تس
به همان اندازه که ممکن است همسر در آن نقش داش مه شدوخ دشاب هت

شقن اد ر  .د ا قیرط ز

داجیا گدید اه هب تبسن کرتشم

     

   

مشکالت زناشویی و تعریف آن به صورت مشکل دوجانبه ،هر کدام از زوج به نوعی به نقش خود در ایجاد و حفظ آن پی میییبرنددد.
43

. Scott, Gaynor, Susan, Baird, & Nelson-Gray
. level line and the trend line
45
. systematic change
46
. Nugent
47
. percentage of non-overlapping data
48
Daire, Carlson, Munyon, & Young
44
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طرف ایجاد

ییابد یلکه همچنین چون در کی
یرسند نه تنها سرزنش طرف مقابل حذف و یا کاهش م 
وقتی نز و شوهر به ا نی نتیجه م 

یشود که تغییر در روند زندگی مشترک امکانپذیر است و با تالش مشترک میتوانند
یگیرند بنابرا نی باورشان م 
تغییر خودشان قرار م 

به تغییر مثبت دست یابند .از دیدگاه گالسر( 49گالسر و گالسر ) 2000 ،نیز سرزنش کردن جزء آندسته از رفتارهایی است که افراد را
از همدیگر دور میکند .وقتی در کی

رابطه دو طرفه ،سرزنش وجود داشته باشد مه فردی که مخاطب سرزنش قرار میییگیرددد و مه

ید نه د .بنابرا نی وقتی سرزنش در رابطه ح شقن نیفرط و فذ  دوخ ر د ا ر   
فرد سرزنش ک نن ده ،امیدشان را برای تغییر مثبت از دست م 
یک نن د.
یبی نن د و برای تغییر اقدام م 
تداوم مشکالت قبول ک نن د خودشان را مؤثر در ایجاد تغییر م 
یکند کم هب ک   
مشخصه دیگر مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه مدت که به عنوان عاملی برای کاهش فرسودگی زناشویی عمل م 
زوج در جهت تفکر به ج بن ههای مثبت همسر و رابطه زناشویی ،شناسایی آنها و نحوه بهر ندرک رتهب یارب اهنآ زا نتفرگ ه

     

یگدنز

مشترک است .زوجهایی که دچار فرسودگی میشوند عادت دارند ف طق ج بن ههایی منفی همسر و زندگی مشترک را ببی نن ددد و از ن طاق
یرسند که روزن ینشور ه
قوت یکدیگر و نیز زندگی مشترک غافل میمانند و کمکم به ا نی نتیجه م 

رد یشخب

یشا ننن
هطبار      زناش یو ی ی

ت ،درم جوز رگنا
وجود ندارد و به تدر جی فرسودگی زندگی مشترکشان را فرا میگیرند .در مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت ت
را در مسیر شناسایی و چگونگی استفاده از ج بن ههای مثبت خود و همسر بر یا
درمانگر به زوج کمک میکند پس از شناسایی ج بن ههای مثبت ،س کب

ی فعالیتتت اه ییی خوش یا ن تیاده د   
برنامهههر زی ی ی

میییکنددد.

زندگی روزمره زناشوییشان را به نحوی سازماندهی ک نن د که

ی از
رویدادهای مثبت و خوشا نی د جزء غالب زندگی مشترک قرار گیرد .فعالیتها و اقداماتی مدنظر قرار میگیرنددد ک اب ه    بهرههگیری ی
منابع و نقاط مثبت زوج قابل انجام باشد .وقتی زوج به مرحلهای میرسند که زن یگد

روزمرههشا ننن از یک زا لبق هک یتخاون هرواشم     

داشتند تفاوت پیدا میکند دوباره به بهتر شدن و ایجاد تغییرات مثبت امیدوار میشوند و فرس ادیپ شهاک رورم هب ییوشانز یگدو

     

یکند.
م 
کآزمودنی به لحاظ روایی درونی از مزیت قابل ت وخرب یهجو ر .تسا راد    
همانگونه که در بخش روش اشاره شد ،طرح آزمایشی ت 
تعداد کم شرکتک نن دگان که بیشتر ناشی از محدودیتهای روششناختی طرح مذکور بود ،از جمله محدودیتهای ا نی پژوهش بود
که تعمیمپذیری یافتهها را با محدودیت مواجه میسازد .از لحاظ روششناختی پیشنهاد میشود از طریق تکرار ا نی پژوهش با اس هدافت
از طرحهای آزمایشی حقیقی بینآزمودنی (از جمله طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه) ک دادعت هب ه     آزم دو ننی اه ییی بیش رت
نیازمند است ،به ار یز ابی دقیقتر اعتبار ا نی روش در بهبود فرسودگی زناشویی پرداخته شود .مه چنین از لحاظ ک یدربرا

 ،،،ب هب هجوت ا    

مزیتهای مختلف مدل مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاهمدت (از جمله هدایت زوج در راستای ح ،رگیدمه شنزرس شهاک ای فذ      
جلبتوجه زوج بر نقاط مثبت و قوت رابطه زناشویی ،کوتاهمدت بودن جلسات مشاوره و نیز نتا جی ا نی پژوهش م نب ی بر اثربخش بودن
ا نی رویکرد بر بهبود فرسودگی زناشویی) ،به روانشناسان و مشاوران خانواده توصیه میشود از ا نی مدل برای کاهش مشکالت مرت طب
با رابطه زناشویی از جمله فرسودگی زناشویی زوجهای مراجعه ک نن ده به مراکز مشاوره استفاده ک نن د.
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