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  چكيده
فرسودگي در زوجين يك روند تدريجي و به ندرت ناگهاني است كه طي آن صميميت و عشق به تدريج رنگ باخته و به  زمينه و هدف:

. باشندين ميزوجني درصدد كاهش تعارضات زناشويي درمازوج مداخالتاغلب از طرفي . گرددهمراه آن خستگي عمومي عارض مي

بر فرسودگي زناشويي زوجين داراي تعارض زناشويي  خشي آموزش مبتني بر درمان پذيرش و تعهداثربهدف از پژوهش حاضر بنابراين، 

  بود.

در اين بود.  روزه ٤٥همراه با مرحله پيگيري پس آزمون با گروه كنترل ، آزمونآزمايشي با طرح پيشنيمه روش پژوهش : كار روش

كه با استفاده بودند  ١٣٩٩در سال كليه زوجين داراي تعارضات زناشويي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر كرج امعه آماري پژوهش ج

گروه  يكدر در پرسشنامه تعارضات زناشويي كسب كردند  ١١١زوج كه نمره باالتر از  ١٤تعداد  تصادفي سادهگيري از روش نمونه

اي) قرار گرفت؛ اما دقيقه ٩٠جلسه  ١٢( درمان پذيرش و تعهدآزمايش تحت  ) قرار گرفتند. گروهزوج ٧( ) و كنترلزوج ٧( آزمايش

و ثنايي و براتي  تعارضات زناشوييپرسشنامه . از و در ليست انتظار باقي ماندند دريافت نكردنداي مداخلهگونه گروه كنترل هيچ

 فرونيمكرر و آزمون تعقيبي بنواريانس تحليل با  هادادهتحليل فاده شد. است به منظور گردآوري اطالعات pines فرسودگي زناشويي

  .انجام پذيرفت

داري كاهش داده و نتايج در دوره ي طور معنرا در زوجين بهفرسودگي زناشويي  ،"درمان پذيرش و تعهد" آموزش مبتني بر :نتايج

  ).p>٠٥/٠( پيگيري نيز از ثبات الزم برخوردار بوده است

اي در كاهش عنوان يك گزينه مداخلهتواند بهمي "درمان پذيرش و تعهد"توان گفت كه پژوهش حاضر، مي جاساس نتايبرگيري: نتيجه

  .مورد استفاده قرار گيرد مشكالت زناشويي

  ، فرسودگي زناشويي، تعارضات زناشوييدرمان پذيرش و تعهد :كليدي واژگان

  

  مقدمه
فردي است كه ازدواج جزء مهمترين روابط بين 

يك نهاد  و آن كنندخيلي از افراد آن را تجربه مي

اجتماعي است كه بر اساس آن مرد و زن از طريق تعهدي 

عنوان زن و  گيرند بهتصميم مي اخالقيقانوني، مذهبي و 

بر اساس اهداف  و زوجين شوهر در كنار هم زندگي كنند

ات كنند و آرزو دارند كه زندگي باثبمشخصي ازدواج مي

زوجين كه اما در مواقعي  ).١(و رضايتمندي را تجربه كنند

تعارضاتي  ،كنندزندگي با ثبات و رضايتمندي را تجربه مي

يكي از لذا  ).٢كنند(در زندگي مشترك خود تجربه مينيز را 

و از عوامل تهديد كننده دستاوردهاي تحوالت نهاد خانواده 

در روابط بين تعارضاتي است كه بنيان و كانون خانواده 

تعارضات زناشويي يكي از  .)٣كند(بروز پيدا ميزوجين 
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بودن  ناشي از ناهماهنگ) و ٤(ت شايع زوجينالمشك

ف در الاخت و )٥(ها و انتظاراتخواستهدر نوع  زوجين

نه نسبت به ارتباط زناشويي و ازدواج الرفتارهاي غيرمسئو

  ).٦(است

-يوجود اختالفات و تعارضات زناشويي باعث م

)، ٧خصومت زناشويي( شود زوجين مشكالتي همچون

)، پايين بودن ٨افسردگي باال و عزت نفس پايين فرزندان(

 )،١٠)، نشانگان افسردگي(٩امنيت هيجاني فرزندان آنها(

)، ١١(جدايي و طالق)، ٢شادكامي پايين در فرزندان(

ي را در زندگي ) و فرسودگي زناشوي١٢طالق عاطفي (

از  ينآگاهي و اطالع زوج ).١٣كنند(ه زناشويي خود تجرب

اي صحيح و ثمربخش از نقش خود در ايجاد رابطه

اي برخوردار است؛ اما گاهي پس از مدتي اهميت ويژه

ممكن است زن يا شوهر يا هر دوي آنها نسبت به عمق و 

هاي شكل رابطه خود دچار ترديد شوند؛ چرا كه در فاصله

هاي زندگي و واقعيترواني بين توقعات خود از زندگي 

سرخوردگي و  بينند وشان هماهنگي الزم را نميزناشويي

  ). ١٤نند(كزناشويي را احساس مي فرسودگي

زناشويي را كاهش تدريجي دلبستگي  فرسودگي

-دانند كه با احساس بيگانگي، بيعاطفي به همسر مي

اعتنايي زوجين به يكديگر و جايگزيني  عالقگي و بي

. )١٥(جاي عواطف مثبت همراه است عواطف منفي به

تدريجي دارد و  يدلزدگي در زندگي زناشويي، روند

زماني   فروپاشي رابطه بينجامد؛ تواند بهپيشرفت آن مي

هاي مكرر، وجود تالش مي رسد كه زوجين در ميابند با

فرسودگي  ).١٦(دهدزندگي آنها معنايي نمي اين رابطه به

بسياري  ينت كه زوجهايي اسزناشويي يكي از پديده

زوحين درگير آن هستند و از داليل اصلي طالق عاطفي 

 روانشناختي انديشي و درمانبوده و در صورت عدم چاره

آن، زمينه را براي طالق رسمي زوجين فراهم 

با توجه به پيامدهاي منفي فرسودگي لذا ). ١٧(كندمي

زناشويي، ارائه مداخالت روانشناختي براي بهبود آن در 

تواند از پيامدهاي منفي همچون زندگي زناشويي مي

يكي  ).١٨طالق و فروپاشي كانون خانواده جلوگيري كند(

از مداخالتي كه قادر است ميزان فرسودگي زناشويي 

 ).١٩زوجين را بهبود بخشد، درمان پذيرش و تعهد است(

به عنوان درمان  درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

توسعه داده شده  Hayes كه توسط شناختي موج سوم

آگاهي و پذيرش را باهم تركيب است اصول رفتاري، ذهن

آگاهي به حالتي از آگاهي كند و در اين درمان، ذهنمي

 ).٢٠(اشاره دارد كه بر بودن در لحظه حال تمركز دارد

پذيرش به انجام تمرينات مبتني بر پذيرش(تمرينات تمايل) 

و هيجانات) بدون تغيير،  همه رويدادهاي ذهني(مانند افكار

اجتناب يا كنترل آنها اشاره دارد. در نهايت اصول رفتاري 

مان و انجام اقدامات هاي شخصيسازي ارزشبراي شفاف

 ). ٢١شود(منتهي به دستيابي به هدف استفاده مي

هدف اصلي درمان  و همكاران Hayesدر نظريه 

شش از است  شناختيپذيري روانانعطافپذيرش و تعهد، 

اين  )،٢٢( يند زيربنايي به هم پيوسته تشكيل شده استآفر

(جدايي شناختي)،  فرآيندها شامل پذيرش، گسلش شناختي

گر(خود به خويشتن مشاهدهبرقراري تماس با لحظه حال، 

وب شخصي)، روشن شدن چر يا چهارعنوان زمينه و بافتا

اد به اعتق ).٢٣( باشندها، عمل و اقدام متعهدانه ميارزش

Hayes ،پذيري روانشناختي به توانايي افراد براي انعطاف

هاي آن تمركز بر موقعيت كنوني و استفاده از فرصت

هاي موقعيت براي گام برداشتن در راستاي اهداف و ارزش

انگيز دروني با وجود حضور رويدادهاي روانشناختي چالش

يا ناخواسته(براي نمونه؛ افكار، احساسات، احساسات 

). ٢٤( ها) اشاره دارديولوژيايي، تصاوير ذهني و خاطرهفيز

پيشينه پژوهش بيشتر به اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر 

)، لذا ٢٥اند(زوجي پرداخته روي زنان متاهل به صورت غير

اي به اثربخشي از آنجايي كه در پيشينه پژوهش كمتر مطالعه

زوجين اين درمان بر فرسودگي زناشويي به ويژه بر روي 

هدف اين لذا پرداخته است،  داراي تعارض زناشويي

تعيين اثربخشي درمان پذيرش و  پژوهش عبارت است از

يي زوجين داراي تعارض زناشويي تعهد بر فرسودگي زناشو

  .باشدمي
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  كار روش
روش پژوهش بر مبناي هدف كاربردي و از منظر 

ها جزء تحقيقات كمي و از نوع نيمه گردآوري داده

ايشي، با طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل آزم

در اين پژوهش جامعه  بود. روزه ٤٥همراه با پيگيري 

زوجين داراي تعارضات زناشويي مراجعه آماري كليه 

رازي اداره كل آموزش و پرورش كننده به مراكز مشاوره 

استان البرز و مركز مشاوره اداره كل بهزيستي استان البرز 

روش  بودند. ١٣٩٨-١٣٩٩در سال رستان كرج واقع در شه

گيري در اين پژوهش طي دو مرحله صورت گرفت. نمونه

شركت در پژوهش انجام شد و در ابتدا يك فراخوان براي 

 داوطلب شدندبا مراجعه به مراكز فوق زوج  ١٠٠سپس 

 پژوهشگر و گيري غيرتصادفي در دسترس)(شيوه نمونه

بر روي آنان اجرا و از  ار تعارضات زناشويي پرسشنامه

در پرسشنامه تعارضات  ١١١نمره باالتر از بين آنهايي كه 

زوج به  ١٤ نفر يعني ٢٨ زناشويي كسب كردند تعداد

شناسايي و  داراي تعارض زناشوييعنوان زوجين 

زوج به طور تصادفي ساده در  ١٤غربالگري شدند. اين 

ه در گرو نفر ١٤يعني زوج ٧( ندها گمارش شدگروه

 در گروه كنترل).نفر ١٤يعني زوج  ٧و واقعيت درماني 

گروه در شرايط يكسان دوهاي هر آزمودنيبر روي سپس 

آزمون پيشهاي فرسودگي زناشويي به عنوان پرسشنامه

گروه آزمايش پس از اخذ  اجرا شد. بعد از اين مرجله

تحت زوج درماني بر اساس درمان موافقت اخالقي 

گروه كنترل هيچ در نهايت و گرفت قرار  پذيرش و تعهد

هاي نديدند و به فعاليتاين رويكرد گونه آموزشي از 

ه و در ليست انتظار باقي معمول و روزمره خود ادامه داد

گروه در  دو. بعد از اتمام جلسات آموزشي از هر ماندند.

تكميل پرسشنامه فرسودگي ( شرايط يكسان پس آزمون

گروه در دو مرحله هر  به عمل آمد. در اين زناشويي)

شرايطي مشابه به سواالت پس آزمون پاسخ دادند و هر 

برگه مخصوص خود كه در پيش آزمون به نام و در  فرد 

كد او ذخيره شده بود مجددا نسخه پرنشده ديگري از 

در اين ها را به عنوان پس آزمون پاسخ داد. پرسشنامه

ي انجام روز مرحله پيگير ٤٥پژوهش همچنين بعد از مدت 

هاي فرسودگي ها به سواالت پرسشنامهشد و آزمودني

گذشتن زناشويي به عنوان مرحله پيگيري پاسخ دادند. 

داشتن حداقل يك ، حداقل پنج سال از زندگي مشترك

و  نداشتن سوء مصرف مواد، داشتن حداقل ديپلم، فرزند

نيز  وبر اساس گزارش خود زوجين  اختالالت شديد رواني

دم ع مشاوره ايي  آزمودني ها، رح حال در پروندهش مطالعه

از  انشناختي ديگرهاي مداخالت روهمزمان در دورهشركت 

غيبت يكي ، غيبت بيش از دو جلسههاي ورود بودند. مالك

 عدم رعايت مقررات گروهو  از همسران بيش از سه جلسه

اين پژوهش برخي هاي خروج از پژوهش بود. از مالك

توضيح اهداف پژوهش براي از جمله اصول اخالقي 

اختياري بودن ، ، كسب رضايت آگاهانه از آنهازوجين

مداخالت دون ضرر بودن ب، پژوهش، حق خروج از مطالعه

پاسخ به سواالت و در اختيار قرار دادن نتايج در درماني، 

به صورت ارائه جلسات مداخله زوجين و صورت تمايل به 

راي مرحله پيگيري عد از اجبگروه كنترل  زوجينفشرده به 

 و ميانگين(از آمار توصيفي پژوهشدر اين  را رعايت نمود.

گيري تحليل واريانس با اندازه(و استنباطي )انحراف معيار

نسخه  SPSSو نرم افزار  )فرونيو آزمون تعقيبي بن مكرر

در اين پژوهش از دو پرسشنامه استفاده  استفاده شد. ٢٤

  ه توضيح آنها پرداخته شده است. شده است كه در ادامه ب

 : اين پرسشنامه به)MCQ( پرسشنامه تعارضات زناشويي

 )٢٦( ده استساخته ش ١٣٧٢وسيله براتي و ثنايي در سال 

، كاهش همكاريخرده مقياس( ٨سوال و  ٥٤شامل كه 

، افزايش هاي هيجانيافزايش واكنش، جنسي كاهش رابطه

 ردي با خويشاوندانافزايش رابطه ف، جلب حمايت فرزندان

جدا ، دوستان و كاهش رابطه با خويشاوندان همسر، خود

-و كاهش ارتباط موثر) را اندازه كردن امور مالي از يكديگر

-اي ليكرت ميگزينه ٥دهي كند و  به روش پاسخگيري مي

، گاهي نمره ٢ ، بندرتنمره ١ كه به صورت هرگز باشد

نمره تعلق  ٥ يشهو همنمره  ٤، اكثراوقات نمره ٣ اوقات

به  ٥٤و  ٤٧، ٤٥، ٣٣، ٣٠، ٢٦، ١٤، ١١، ٣سواالت گيرد. مي

اين پرسشنامه گذاري مي شوند. صورت معكوس نمره

تا  ١٢با نمره ها را در چهار سطح فاقد تعارض تعارض زوج
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تعارض ، ١١١تا  ٩٠با نمره در حد طبيعي  تعارض، ٩٠

بسيار  و تعارض ١٩١تا  ١١١با نمره بيش از حد طبيعي 

). اعتبار ٢٧( كندطبقه بندي مي ١٩٠از التر بابا نمره شديد 

و روايي نسخه اصلي چون به صورت مقاله علمي چاپ 

ار و روايي آن در بنشده است در دسترس نيست، اما اعت

در پژوهش حاضر هاي مختلف تاييد شده است. پژوهش

  به دست آمد. ٩٠/٠تا  ٨٤/٠در دامنه كرونباخ 

): اين پرسشنامه MBQ( سودگي زناشوييپرسشنامه فر

 ٢٠ساخته شده است و شامل  ٢٠٠٣در  Pinesبه وسيله 

، ١مولفه فرسودگي جسمي با سواالت سه سوال است كه 

، ٩، ٥، ٣، ٢؛ فرسودگي عاطفي با سواالت ١٦و  ١٠، ٧، ٤

، ٨، ٦؛ فرسودگي روانشناختي با سواالت ١٧و  ١٣، ١١

. )٢٨(كندگيري ميدازهرا ان ٢٠و  ١٩، ١٨، ١٥، ١٤، ١٢

شود پاسخ داده مي ايدرجه ٧سواالت در طيف ليكرت 

 ٧معرف عدم تجربه عبارت مورد نظر و سطح  ١كه سطح 

تجربه زياد عبارت مورد نظر است. به صورت كه هرگز 

، ٣، بندرت نمره ٢، يكبار طي مدتي طوالني نمره ١نمره 

هميشه نمره  و ٦، غالبا نمره ٥، معموال نمره ٤گاهي نمره 

گيرد. نمره باالتر در اين مقياس نشان دهنده تعلق مي ٧

 ٧٣ت. نقطه برش پرسشنامه فرسودگي بيشتر فرد اس

باشد. اعتبار نسخه اصلي پرسشنامه با آلفاي كرونباخ مي

به دست آمده  ٩٣/٠تا  ٩١/٠بررسي و ضرايب آن در دامنه 

در اعتبار و روايي نسخه ترجمه شده اوليه ). ٢٩است(

هاي ار و روايي آن در پژوهشبدسترس نيست، اما اعت

در كرونباخ در پژوهش حاضر  مختلف تاييد شده است.

جلسه  ١٢در ادامه  به دست آمد. ٩٠/٠تا  ٧٦/٠دامنه 

درمان پذيرش و تعهد آمده است كه زوجين گروه 

اي از دقيقه ٩٠آزمايش در هر جلسه و هر هفته يك جلسه 

برقراري ارتباط، در جلسه اول به  آن را دريافت كردند.

اعتماد سازي و همدلي، در جلسه دوم به مفاهيم اصلي در 

درمان پذيرش و تعهد، در جلسه سوم ارزيابي و تحليل 

مشكل و تبيين هدف اصلي درمان، در جلسه چهارم 

اي هاي رابطهآموزش ذهن آگاهي و ارزيابي هزينه تالش

پذيرش، در  اختي وبي اثر، در جلسه پنجم ناهمجوشي شن

هاي يندهاي شناختي و واكنشجلسه ششم آگاهي از فرآ

ها، در جلسه عاطفي، در جلسه هفتم انتخاب جهت ارزش

هاي زندگي، در جلسه نهم هشتم شناسايي موانع ارزش

پذيري در رفتار زوجين، در جلسه  ايجاد الگوهاي انعطاف

سه دهم خود به عنوان زمينه در رابطه زناشويي، در جل

يازدهم به پذيرش و اقدام متعهدانه و در نهايت در جلسه 

بازبيني ارزش رابطه و اقدام متعهدانه پرداخته دوازدهم به 

  آمده است. فلوچارت كانسورتشد. در ادامه 

  

  نتايج
 مشخصات هنتايج مربوط به توزيع فراواني و مقايس

 واحدهاي پژوهش براي تمامي متغيرهاي مطالعه دموگرافيك

نشان داد كه دو گروه نتايج  بررسي شد.در اين تحقيق شده 

لحاظ  به سن و تحصيالتآزمايش و گواه از نظر متغيرهاي 

در افزون بر اين، د. هم ندارن داري باي آماري تفاوت معن

شود، ميانگين نمرات گروه آزمايش در مشاهده مي ٢جدول 

 است؛ يافته كاهش آزمونپس هدر مرحلفرسودگي متغير 

. شودتوجهي ديده نمي درخور تغييرات گواه گروه در ولي

از  باكس، كرويت موچلي و لوين اماز آنجايي كه 

). لذا ٣٠مفروضات آماري تحليل واريانس مكرر هستند (

گيري مكرر، قبل از انجام آزمون تحليل واريانس با اندازه

باكس،  هاي امها، نتايج آزمونفرضبراي رعايت پيش

 آزمون امدر صورتي كه  لوين بررسي شد.كرويت موچلي و 

، نباشددار ي يك از متغيرهاي پژوهش معن باكس براي هيچ

- ميرد ن كوواريانس-هاي واريانسشرط همگني ماتريس

گيري مكرر به توان از تحليل واريانس با اندازهو مي دوش

). از سوي ٣١عنوان يك آزمون پارامتريك استفاده كرد (

به دست آمده براي آزمون لوين بايد ديگر سطح معني داري 

هاي شرط برابري واريانسباشد تا بتوان   ٠٥/٠بزرگتر از 

و ميزان واريانس خطاي متغير وابسته  را پذيرفتگروهي بين

بر اين اساس اين  .)٣٢( دانستها مساوي در تمام گروه

هاي تحليل مفروضه نيز برقرار بود. يكي ديگر از مفروضه

گيري مكرر مفروضه كرويت موچلي است ازهواريانس با اند

هاي وارد شده به تحليل واريانس كند آيا دادهكه تعيين مي

كنند يا خير. براي آزمودن فرضيات خاصي را برآورد مي
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معني داري روال آزمون كرويت موچلي مقدار خي دو 

شود شود و معني داري خي دو گزارش ميتخمين زده مي

نيز براي متغير كرويت موچلي يعني اين آزمون ). ٣١(

). لذا فرض قرار ٠٥/٠(يعني كمتر از  بوددار ي معن وابسته

ها طبيعي نقض شده گرفته تحليل واريانس درون آزمودني

توان از آزمون دهد مياست. وقتي چنين اتفاقي روي مي

بنابراين ). ٣١براي اصالح استفاده كرد ( گيزرهاوس گرين

فرض ( هاآزمودني ي درونهافرض برابري واريانس

رو از  اين ز). اp>٠٠١/٠( شودرعايت نمي )كرويت

منظور بررسي نتايج آزمون  گيزر بههاوس آزمون گرين

گروهي و اثرات متقابل متغيره براي اثرات درونتك

هاي چند متغيره هاي آزمون. يكي از خروجياستفاده شد

مكرر،  گيرياز جمله آزمون تحليل واريانس با اندازه

هاي چند متغيره از جمله النداي ويلكز است كه آزمون

براي اختصار در تعداد واژگان اين مقاله از آوردن جدول 

 الندايهمچنين آزمون مربوط به آن اجتناب شده است. 

درمان داري را ميان نمرات اثربخشي ي ويلكز تفاوت معن

) p>٠٠١/٠فرسودگي زناشويي (بر بهبود  پذيرش و تعهد

دو گروه آزمايش و گواه نشان داد و بيانگر آن بود كه  در

درمان پذيرش و از نظر اثربخشي  متغير وابستهميانگين 

   .داري داردي تفاوت معن فرسودگي شغليبر  تعهد

دهد، تحليل واريانس نشان مي ٣نتايج جدول 

 )زمان( گروهيبراي عامل درون فرسودگي جسميمتغير 

)٠٠١/٠<p ٠٠١/٠( گروهي) و بين<p ؛ فرسودگي(

) و p>٠٠١/٠( )زمان( گروهيبراي عامل درون عاطفي

براي  ) و فرسودگي روانشناختيp>٠٠١/٠بين گروهي (

) و بين گروهي p>٠٠٣/٠( )زمان( گروهيعامل درون

)٠٠١/٠<p اين بدين معناست كه در دار است. ) معني

واه در بين دو گروه آزمايش و گ ابعاد فرسودگي زناشويي

داري وجود دارد كه ي احل پژوهش تفاوت معنطي مر

ها در از تأثير مداخله است. براي بررسي تفاوت حاكي

آزمون و پيگيري در هريك از آزمون و پسمراحل پيش

فروني استفاده شد كه نتايج ن از آزمون تعقيبي ب متغيرها

 ٥نتايج جدول . شودمشاهده مي ٤اين آزمون در جدول 

در گروه بعاد فرسودگي زناشويي ادهد، نمرات نشان مي

 است آزمونپيش از كمتر آزمونپس هآزمايش و در مرحل

)٠٠١/٠<pيمعن تفاوت پيگيري، هدر مرحلنين چ) و هم -

- يتفاوت معن ).p>٠٠١/٠( دارد آزمونپيش هداري با مرحل

براي فرسودگي  پيگيري و آزمونپس هداري بين دو مرحل

 و روانشناختي  )p=٧٠٢/٠( )، عاطفيp=٥٩١/٠( جسمي

)٩٩٩/٠=pاز آن بود كه  نتايج حاكينشد.  ) مشاهده

در درمان پذيرش و تعهد بر فرسودگي زناشويي اثربخشي 

  .ماندگار بوده استنيز  پيگيري همرحل

  بحث
اثربخشي آموزش مبتني بر هدف از پژوهش حاضر 

واقعيت درمان پذيرش و تعهد بر فرسودگي زناشويي 

بيانگر اين بود كه  نتايج بود.شويي زوجين داراي تعارض زنا

زناشويي را در زوجين  فرسودگي درمان پذيرش و تعهد،

داري كاهش داده و نتايج در دوره پيگيري نيز ي طور معنبه

. اين نتيجه به دست آمده از ثبات الزم برخوردار بوده است

در تبيين ). ١٩،٣٠( قبلي همسويي داردبا نتايج تحقيقات 

پذيرش و تعهد بر فرسودگي زناشويي اثربخشي درمان 

درمان توان گفت كه زوجين داراي تعارض زناشويي مي

هاي كند كه با ارزشرا تشويق ميوجين زپذيرش و تعهد 

آنها شوند. درمان  واقعي زندگي خود پيوند يابند و مجذوب

كند با وجود افكار و كمك مي زوجينبه پذيرش و تعهد 

تري را براي بخش پاداشاحساسات ناخوشايند، زندگي 

ت كالفكر به كاهش مش خود تصور كنند و اين طرز

گردد. در درمان زناشويي منجر مي فرسودگيزناشويي چون 

-به اين سمت هدايت مي زوجينمبتني بر تعهد و پذيرش، 

شوند تا خود را جداي از افكار و هيجانات خويش ببينند 

فسردگي و هاي منفي مانند اح شناختالكه اين باعث اص

پذيرش و شود. در درمان زناشويي مي فرسودگيكاهش 

زايي را به وجود اجتناب از تجارب، فرآيند آسيبتعهد 

آورد كه در ايجاد و گسترش تعارضات زناشويي و مي

 فرسودگيدچار  زوجينكه  . زمانيموثر استخانوادگي 

سرانجامي را  هاي مستمر و بيشالد، تنشوزناشويي مي

. درمان )١٩( دندهي از اين وضعيت انجام ميبراي رهاي

ها را هدف درماني خود قرار اين اجتنابپذيرش و تعهد 
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دادن  كردن به جاي كنترل يا تغيير داده تا به منظور تجربه

زناشويي در زندگي  فرسودگيهاي منفي نسبت به ارزيابي

فرد، يك بازگشايي اساسي به وجود آورد. بنابراين در 

نه تنها تجربه كامل افكار و  فرد، و تعهد پذيرشدرمان 

دهد نيز اجازه مي خود هيجانات را دارد، بلكه به همسر

اي را داشته باشد تا از اين طريق فرسودگي تا چنين تجربه

درمان . لذا منطقي است كه زناشويي آنان كاهش يابد

پذيرش و تعهد بر فرسودگي زناشويي زوجين داراي 

  باشد. تعارض زناشويي اثربخش

مورد نظر مبني بر  همچنين در تبيين يافته

بر فرسودگي  درمان پذيرش و تعهدماندگاري نتايج 

از طريق  زوجين توان گفت كهميزوجين  زناشويي

گيرند بدون قضاوت، هاي گسلش ياد ميپذيرش و تمرين

تحقير و اهانت و مقايسه كردن، همسر خود را آنگونه كه 

آموزش معناي جديدي از  هست بپذيرند. همچنين با

شكل  زوجينكنجكاوي كه در درمان اشاره ميشود روابط 

رو، درمان در اين  گيرد، از اينجديدتري به خود مي

 فرسودگيبخش بر بهبود ارتباطات زناشويي و كاهش 

باشد. به عبارت ديگر، مكانيزم تغيير زناشويي موثر مي

ها تصريح ارزش زوجينبدين شكل است كه وقتي براي 

ها براي آنها مهم و شخصي شده و با دهد، ارزشرخ مي

و دوري از  اتتري به حل تعارضشيوه سازگارانه

پردازند، بنابراين از اين طريق زناشويي مي فرسودگي

اهميت رابطه با همسر در زندگي را با ديد بهتري بررسي 

و پذيرش، آگاهي يافتن از  شكنند. مزيت ديگر گسلمي

ريك زندگي و روابط آنها كه از نظر شآن چيزي است 

شود كه از رفتارهايي كه باعث ميامر اين  مهم است.

شود آگاه شوند و مي منجر به واكنش ناخوشايند ديگري

زا رفتارهاي مشكل ها دور نشده ودر نتيجه از مسير ارزش

لذا  زناشويي نشوند. فرسودگيرا انتخاب نكنند و دچار 

بر درمان پذيرش و تعهد بر منطقي است آموزش مبتني 

شويي فرسودگي زناشويي زوجين داراي تعارض زنا

  ماندگاري نتايج داشته باشد.

از آنجايي كه اين پژوهش بر روي زوجين داراي 

تعارضات زناشويي مراجعه كننده به مراكز مشاوره دولتي 

به  و خصوصي شهر كرج صورت گرفته است تعميم نتايج

با محدوديت مواجه  شوييزوجين داراي تعارضات زنا

و عدم كل زوجين  گيري تصادفي ازعدم امكان نمونه .است

موجب شده است كه  هاهمسان سازي در انتخاب آزمودني

پيشنهاد . نتايج اين پژوهش قابل تعميم با ساير مناطق نباشد

هاي مشابه در ديگر شهرها و پژوهشمي شود كه 

رضات زناشويي زوجين داراي تعاهاي ديگر بر روي فرهنگ

ها با هم قابل ژوهشساير شهرها نيز اجرا شود تا نتايج پ

هاي كاربردي با موضوعاتي اقدام به پژوهش مقايسه باشد.

بر ساير اثربخشي درمان پذيرش و تعهد مشابه در زمينه 

مشكالت زناشويي زوجين مانند ناسازگاري زناشويي، 

زناشويي،  كيفيت زندگي زناشويي، ارضاي نيازهاي بنيادين

گرايش به خيانت زناشويي و پايين بودن سطح صميميت 

در مورد مقايسه  يهايانجام پژوهش. صورت گيردزناشويي 

 ي درمانيهابا ساير روشدرمان پذيرش/تعهد اثربخشي 

زناشويي بر بهبود فرسودگي تواند نتايج اثربخشي را مي

بر  .در پي داشته باشدزوجين داراي تعارض زناشويي 

به روانشناسان، مشاوران باليني و اس نتايج به دست آمده، اس

شود براي كاهش مشكالت زناشويي درمانگران پيشنهاد مي

به ويژه مشكالت ناشي از فرسودگي زناشويي زوجين با 

پذيرش و مبتني بر  درمانهاي روانشناختي برگزاري كارگاه

به زوجين كمك كنند فرسودگي به شيوه گروهي  تعهد

توان از ميهمچنين متري در زندگي زناشويي تجربه كنند. ك

ه و خدمات در مراكز مشاور درمان پذيرش و تعهد

راحت، ي به عنوان درماندرماني  روانشناختي و مراكز زوج

بهبود مشكالت زناشويي در دسترس و كم هزينه براي 

تواند در مي فوقدرمان  از طرفي. استفاده كردزوجين 

هاي خانواده درماني در گيرانه و مداخلههاي پيشبرنامه

دوران قبل از شروع زندگي مشترك به زوجين ارائه شود. به 

- اين صورت كه مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي مي

هاي پيشگيرانه خود به زوجين در آستانه توانند در برنامه

ازدواج و شروع زندگي مشترك، از اين مداخالت براي 

آنان استفاده كنند. ي زناشويي در آينده بات زندگيافزايش ث

همچنين نوآوري پژوهش حاضر اين است كه تاكنون هر 

اي انجام شده است بيشتر بر روي يكي از همسران مطالعه
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ونيز آموزش   بوده است و اين پژوهش با انتخاب زوجين

نوآوري داشته است. همچنين كمتر  گروهي زوجين

در طول زمان بر روي  اي پيگيري اين درمان رامطالعه

مورد بررسي  داراي تعارضفرسودگي زناشويي زوجين 

  كه اين پژوهش از اين حيث نوآوري دارد.  قرار داده است

  

  گيرينتيجه
فرسودگي در زوجين يك روند تدريجي و به 

ندرت ناگهاني است كه طي آن صميميت و عشق به 

تدريج رنگ باخته و به همراه آن خستگي عمومي عارض 

ها و رويكردهاي اغلب مداخله. از طرفي گردديم

درماني درصدد كاهش تعارضات زناشويي و افزايش زوج

هدف از پژوهش . بنابراين، باشندسالمت روان زوجين مي

بر فرسودگي  درمان پذيرش و تعهداثربخشي حاضر 

بيانگر  بود. نتايجزناشويي زوجين داراي تعارض زناشويي 

زناشويي را  فرسودگي ،ش و تعهددرمان پذيراين بود كه 

داري كاهش داده و نتايج در دوره ي طور معندر زوجين به

  . پيگيري نيز از ثبات الزم برخوردار بوده است

  

  تشكر و قدرداني
بدين وسيله از اداره كل بهزيستي و اداره كل آموزش 

و آوري نمونه و پرورش استان البرز به خاطر كمك در جمع

كه در اين داراي تعارض زناشويي  زوجين ازهمچنين 

اين شود. پژوهش شركت كردند تشكر و قدردراني مي

پژوهش با كد اخالق به شماره 

IR.IAU.ARAK.REC.1399.017  در دانشگاه آزاد

 و رساله دكتري نويسنده اول مي باشد و اسالمي واحد اراك

هيچ گونه تضاد منافعي بين نويسندگان به ثبت رسيده است. 

دارد. همچنين پژوهش حاضر بدون دريافت حمايت وجود ن

   .مالي از نهاد يا سازماني انجام شده است

  

  

اثربخشي درمان در مطالعه  بر فرسودگي زناشويي زوجين داراي تعارض زناشويي "درمان پذيرش و تعهد" جلسات محتوي -١جدول 

  پذيرش و تعهد بر فرسودگي زناشويي زوجين داراي تعارض زناشويي
 محتوا اهداف هجلس

مصاحبه با زوجين جهت بررسي تناسب آنها براي شركت در جلسات درماني. بررسي عوامل  برقراري ارتباط، اعتماد سازي و همدلي ١

فرهنگي و خانوادگي و اعالم شرايط ورود و خروج گروه. معرفي اعضاء به همديگر، توضيح 

شكالت زناشويي خود را بيان كردند. قوانين گروه. به نوبت هركدام از زوجين مختصري از م

 هدف خود را از شركت در جلسه بيان نمودند. تكليف: تكميل فرم انتظارات درمان.

انعطاف پذيري رواني، كنترل، اجتناب تجربي، پذيرش. شناسايي كنترل و همجوشي شناختي  مفاهيم اصلي در درمان پذيرش و تعهد ٢

جين، در اين مرحله اجتناب و قواعد كالمي موجود هاي كنترل و اجتناب زوو بررسي هزينه

در ذهن زوجين به عنوان بخشي از عوامل ايجاد مشكل توضيح داده شد. تكليف: يادداشت 

 روزانه  از اجتناب هاي خود و كشمكش با افكار، توجه به قواعد كالمي خود.

ارزيابي و تحليل مشكل و تبيين هدف  ٣

 اصلي درمان

بندي مشكالت بر ي به منظوربررسي ميزان آشفتگي زوجين، فرمولارزيابي فردي و زوج

هاي واقعي زوجين، توضيح ) و همچنين همسو با اهداف و ارزشACTاساس اصطالحات(

 گريهاي آن. تكليف: تكميل فرم كنترلمفهوم عشق و مولفه

آموزش ذهن آگاهي و ارزيابي هزينه  ٤

 اي بي اثرهاي رابطهتالش

- تان چه مينوني به عنوان جايگزين اجتناب و كنترل، طرح سوال (تجربهبودن در لحظه ك

دقيقه، مشاهده  ١٥گويد؟)  به منظور ترغيب زوجين به رها كردن. تكليف: روزانه به مدت 

 آگاهانه آنچه در لحظه در حال وقوع است.

(ولي، بايد، اما، ايكاش، تنها، اگر و به چالش كشيدن اتكاء زوجين به قواعد ذهني و كالمي ناهمجوشي شناختي و پذيرش ٥

هاي روزانه، غيره) ترغيب زوجين به استفاده از توصيف به جاي ارزيابي. تكليف: يادداشت

 ذهن قضاوتگر. ٢و١بكار بردن عبارات غيرقضاوتي و تماشاي افكار. تكميل فرم 

ساز تعامالت منفي و نارضايتي از رابطه، بررسي هاي زمينهو احساسشناسايي و بررسي افكار - آگاهي از فرايندهاي شناختي و واكنش ٦
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بررسي مه غليظ ،تنهايي و در ارتباط با همسر. استفاده ازاستعاره  ههاي خود بو ارزيابي واكنش هاي عاطفي

هاي افكار و هاي روزانه، آگاهي از تجارب خود، شناسايي اليهروانشناختي. تكليف: يادداشت

 احساس.

هاي رابطه و زندگي، تعيين كمك به زوجين براي روشن كردن و شناسايي جهت ارزش هارزشانتخاب جهت ا ٧

هاي اصيل خود در زندگي و شناسايي اعمالي كه زوجين را به اهداف  اهداف براساس ارزش

ارزشي در حيطه ازدواج و خانواده  كند. تكليف: تهيه ليستي از ده حوزهرساند و يا دور ميمي

 ثبت.  و اقدامات م

كمك به زوجين تا از طريق پذيرش و مشاهده غيرقضاوتي خود و رابطه با همسر، همراه با  هاي زندگيشناسايي موانع ارزش ٨

. (DRAIN)موانع حركت كند به جاي اينكه براي غلبه به آنها هزينه كند. استفاده از تمرين

 ه در جلسه. هاي روزانه و تهيه ليستي از موارد تمرين شدتكليف: يادداشت

پذيري در رفتار  ايجاد الگوهاي انعطاف ٩

 زوجين

ها) جهت ترغيب زوجين براي عبور از موانعي كه تمرين اشتياق و بخشش(استفاده از استعاره

بر سر راه رابطه آنها قرار گرفته است. آموزش اين موضوع كه تجربه درد به خودي خود 

تكليف: تكميل فرم اشتياق  درد آسيب زاست.زا نيست بلكه واكنش دفاعي در مقابل آسيب

 روزانه. 

كمك به زوجين براي اينكه خود را به صورت تجربي و به عنوان يك بافت در مقابل  خود به عنوان زمينه در رابطه زناشويي ١٠

مشكالت مشاهده كند و همچنين با همسر خود دور از دخالت مفاهيم و محتواي ذهني و 

ابطه برقرار كند. تكليف: تمرين قطبيت ذهني، زوجين در طول روز ها و مشكالت، رقضاوت

هاي خود را بررسي كنند(قضاوت يا حركت آگاهي به طور مداوم انتخابضمن تمرين ذهن

 ها).همسوي ارزش

ش به تبيين اين مفهوم كه پذيرش به معناي ناديده گرفتن ناراحتي و يا تحمل آن نيست. آموز پذيرش و اقدام متعهدانه ١١

زوجين كه هدف زندگي كردن است(در اينجا و اكنون بودن)، نه دستيابي به اهداف، استفاده 

هاي روزانه، شناسايي و بررسي ناراحتي كثيف در ي اسكي بازي. تكليف: يادداشتاز استعاره

 مقابل ناراحتي تميز. 

آماده سازي زوجين براي ترك گروه و كنش متعهدانه در  بندي در نشست پاياني  وجمع بازبيني ارزش رابطه و اقدام متعهدانه ١٢

 آينده، اعالم زمان پيگيري درمان و برگزاري پس آزمون. 

  

اثربخشي در مطالعه  ميانگين و انحراف معيار فرسودگي زناشويي گروه آزمايش و كنترل به تفكيك مراحل سنجش در زوجين-٢جدول 

  وجين داراي تعارض زناشوييدرمان پذيرش و تعهد بر فرسودگي زناشويي ز

متغيرها 

  وابسته

  كنترل  گروه مداخله  سنجش

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

پيش 

  آزمون

پس 

  آزمون 

پيش   پيگيري

  آزمون

پس 

  آزمون 

پيش   پيگيري

  آزمون

پس 

  آزمون 

پيش   پيگيري

  آزمون

پس 

  آزمون 

  پيگيري

  ٦٣٨/٣  ٨٧٠/٢  ٧٣٥/٣  ٧١/١١  ٢٩/٢٦  ٤٣/٢٨  ٦٩٩/٢  ٧٢٩/٣  ٣٥٩/٤  ٥٧/١٦  ٧١/١٥  ٢٢  زن  جسمي

  ٢٦٨/٢  ٨٩١/٣  ٧٢٩/٣  ١٤/١٥  ٨٦/٢٦  ٢٩/٢٦  ٣٠٩/٣  ٥٠٥/٣  ٣٣٧/٤  ٤٣/١٩  ٥٧/١٥  ١٤/٢٠  مرد

  ٥٩٩/٣  ٦٣٨/٣  ١٧٨/٥  ٤٣/٣٢  ٧١/٣٤  ٨٦/٣٣  ٧٣٥/٣  ٩٣٤/٣  ١١٨/٨  ٥٧/٢٥  ٨٦/٢٣  ٢٩/٣١  زن  عاطفي

  ٦٧١/٣  ٨٦٧/٣  ٢٨٧/٥  ٨٦/٣٢  ٥٧/٣١  ٤٣/٣١  ٠٤٧/٣  ٨٨٠/٤  ٠٨٢/٤  ٤٣/٢٤  ١٤/٢٢  ٣٠  مرد

  ٦٩٠/٢  ٣٠٩/٣  ٥٤٥/٢  ٢٩/٣٧  ٤٣/٣٥  ٨٦/٣٦  ٥٠٤/٤  ٣٧٠/٢  ٦٠٨/٤  ٥٧/٢٩  ٤٣/٣٢  ٢٩/٣٦  زن  روانشناختي

  ٣٥٣/٤  ٨٦٧/٣  ٨٨٠/٤  ٤٣/٣٧  ٥٧/٣٥  ٨٦/٣٧  ٣٦٧/٥  ١٩٢/٤  ٨١٢/٢  ٨٦/٢٩  ٢٩/٣٠  ٢٩/٣٥  مرد
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اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر در مطالعه  گي زناشوييفرسودگيري مكرر براي بررسي تأثير زمان و گروه بر تحليل اندازه -٣جدول 

  فرسودگي زناشويي زوجين داراي تعارض زناشويي

  توان آماري  ضريب تاثير  F p-valueآماره   منابع تغيير   متغيرهاي پژوهش

  ٩٩٩/٠  ٦١٣/٠  >٠٠١/٠  ٠٥٣/٣٨  زمان  درون گروهي  فرسودگي جسمي
  ٩٩٩/٠  ٥٧٦/٠  >٠٠١/٠  ٥٤٤/٣٢  گروه×زمان 

  ٦١٦/٠  ١٢٥/٠  ٠٦٠/٠  ٤٢٢/٣  جنسيت×زمان
  ٠٥٥/٠  ٠٠٢/٠  ٩١٦/٠  ٠٣٨/٠  جنسيت×گروه×زمان

 - - - -  خطا

  ٩٩٩/٠  ٥٩١/٠  >٠٠١/٠  ٧٢٠/٣٤  گروه  بين گروهي
  ٠٩٣/٠  ٠١٦/٠  ٥٣٣/٠  ٤٠٠/٠  جنسيت

  ٠٥٦/٠  ٠٠٢/٠  ٨١٨/٠  ٠٥٤/٠  جنسيت×گروه
 - - - -  خطا

  ٩٦٣/٠  ٣٠٠/٠  >٠٠١/٠  ٢٩٨/١٠  زمان  درون گروهي  فرسودگي عاطفي
  ٩٨٦/٠  ٣٤٥/٠  >٠٠١/٠  ٦٣١/١٢  گروه×زمان
  ١٧٠/٠  ٠٣٣/٠  ٤٢٣/٠  ٨٣١/٠  جنسيت×زمان

  ١١٩/٠  ٠٢٠/٠  ٥٧٦/٠  ٤٩٨/٠  جنسيت×گروه×زمان
 - - - -  خطا

  ٩٩٢/٠  ٤٦٢/٠  >٠٠١/٠  ٦٠٤/٢٠  گروه  بين گروهي
  ١٧٦/٠  ٠٤٥/٠  ٢٩٧/٠  ١٣٥/١  جنسيت

  ٠٥١/٠  ٠٠١/٠  ٩١٠/٠  ٠١٣/٠  جنسيت×گروه 
 - - - -  خطا

  ٨٨١/٠  ٢٤٢/٠  ٠٠٣/٠  ٦٧٤/٧  زمان  درون گروهي  فرسودگي روانشناختي
  ٧٥٩/٠  ١٨٩/٠  ٠١٢/٠  ٥٩٦/٥  گروه×زمان
  ٠٨٣/٠  ٠١٠/٠  ٧٢١/٠  ٢٥٣/٠  جنسيت×زمان

  ٠٨٩/٠  ٠١١/٠  ٧٦٨/٠  ٢٦٥/٠  جنسيت×گروه×زمان
 - - - -  خطا

  ٩٨٤/٠  ٤٣٣/٠  >٠٠١/٠  ٣٢٤/١٨  گروه  بين گروهي
  ٠٥٧/٠  ٠٠٣/٠  ٨٠٣/٠  ٠٦٣/٠  جنسيت

  ٠٩٨/٠  ٠١٨/٠  ٥١٣/٠  ٤٤١/٠  جنسيت×گروه
 - - - -  خطا

  

اثربخشي در مطالعه  فرسودگي زناشويي گيرياندازه هايزمان ميانگين دو به دوي هفروني براي مقايسن نتايج آزمون تعقيبي ب -٤جدول 

  شويي زوجين داراي تعارض زناشوييدرمان پذيرش و تعهد بر فرسودگي زنا
 p-value  تفاوت ميانگين  تفاوت مراحل  ميانگين تعديل شده  متغيرهاي پژوهش

  >٠٠١/٠  ١٠٧/٣  پس آزمون-پيش آزمون  ٢١/٢٤  پيش آزمون  فرسودگي جسمي
  >٠٠١/٠  ٥٠٠/٨  پيگيري-پيش آزمون  ١١/٢١  پس آزمون

  ٥٩١/٠  ٢٦٧/٠  پيگيري-پس آزمون ٧١/١٥  پيگيري
  >٠٠١/٠  ٥٧١/٣  پس آزمون-پيش آزمون  ٦٤/٣١  پيش آزمون  گي عاطفيفرسود

  ٠٢٠/٠  ٨٢١/٢  پيگيري-پيش آزمون  ٠٧/٢٨  پس آزمون
  ٧٠٢/٠  -٢٠٠/٠  پيگيري-پس آزمون  ٨٢/٢٨  پيگيري

  >٠٠١/٠  ١٤٣/٣  پس آزمون-پيش آزمون  ٥٧/٣٦  پيش آزمون  فرسودگي روانشناختي
  ٠٢٦/٠  ٠٣٦/٣  پيگيري-پيش آزمون  ٤٣/٣٣  پس آزمون

  ٩٩٩/٠  -١٠٧/٠  پيگيري-پس آزمون ٥٤/٣٣  پيگيري
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ABSTRACT 
Background and Aim: Burnout in couples is a gradual and rarely sudden process in which intimacy 

and love gradually fade and general fatigue becomes apparent. On the other hand, most marital 
therapy interventions seek to reduce marital conflict. Therefore, the aim of this study was to 
investigate the effect of acceptance and commitment therapy on marital burnout in couples with 
marital conflicts. 
Materials and Methods: This experimental study was conducted with a pretest-posttest design and a 
control group with a 45-day follow-up. The statistical population included all the couple with marital 
conflicts referring to the counseling centers in Karaj city, Iran in 2019. The sample was a group of 14 
couples who had got a score of over 111 in the marital-conflicts questionnaire, assigned randomly to 
an experimental (n = 7) or a control (n = 7) group. The experimental groups received an acceptance 
and commitment therapy (twelve 90-minutes sessions), but the control group received no intervention 
and remained in the waiting list. Data were collected using the marital-conflicts questionnaire of 
Barati and Sanaee (1994) and analyzed using analysis of variance with repeated measures and the 

Bonferroni post-hoc test. 
Results: Analysis of the data showed that the acceptance and commitment therapy significantly 
decreased marital burnout in the couples, and the results were found to be consistent enough in the 
follow-up period (P<0.05). 
Conclusions: Based on the results of this study, it can be said that acceptance and commitment 
therapy can be used as an intervention option in decreasing marital problems. 
Keyword: Acceptance and Commitment Therapy, Marital Burnout, Marital Conflict  

 


