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  دهيچک
 يطالق عاطف يل اصليو از دالآن هستند  ريدرگ �اريبس �هااست که زوج ييها دهياز پد يکي ييزناشو يفرسودگ :و هدف نهيزم

 �رفتار يشناخت ـ يزوج درمان .کندين فراهم ميزوج ميطالق رس �نه را برايو درمان آن، زم يشيو در صورت عدم چاره اندبوده 
. ستده ايبه اثبات رس يياز مشکالت زناشو �اريآن در حل بس يياست که کارا يمطرح در حوزه زوج درمان �کردهايوراز  يکي

ن يل به طالق در زوجيو م ييزناشو يبر فرسودگ يوه گروهيبه ش �رفتار يشناخت ياثر زوج درمان يمطالعه حاضر با هدف بررس
  .ديگرد يطراح

  

آزمون با  پس ـ آزمون شيو از طرح پ يمه تجربيو به لحاظ روش پژوهش ن �قات کاربرديپژوهش حاضر از نوع تحق :بررسيروش 
دادند که پس از  ميل يتشک ييو مشکالت زناشو ها تعارض �دارا �ها ه زوجين پژوهش را کليجامعه ا. شده استگروه کنترل استفاده 

با . اند مراجعه نموده ۱۳۹۳مه دوم سال ين شهر گرگان در نيراست ياعالم فراخوان محقق به مرکز مشاوره و خدمات روانشناخت
زوج انتخاب و با گمارش  ۲۰ ط شرکت در پژوهش،يداوطلب و واجد شرا �اهان زوجياز م در دسترس، �ريگ از نمونه �ريگ رهبه

 پاينز زناشويي ينامه فرسودگرسشپن پژوهش از يدر ا .ن شدنديگزيجا) زوج ۱۰هر گروه ( ش و کنترليآزما �ها در گروه يتصادف
 يش آزمون، مداخله زوج درمانيخذ پپس از ا. ها استفاده شد داده �گردآور �برا ورزولت، جانسون و مور ل به طالقياس ميو مق

گروه  �ساعته برا ۲جلسه  ۱۰در  يو به شکل هفتگ يوه گروهيبه ش باکوم و همکاران يبر اساس مدل زوج درمان �رفتار يشناخت
 آزمون به وسيلهو  يفيآمار توص �ها از روش با استفادهها  داده .افت نکردنديدر يکه گروه کنترل درمان يه شد در حاليش ارايآزما
  .ل شدنديه و تحليتجز )مانکوا( هريانس چند متغيل کوواريتحل

 

 �ها ن زوجينشان داد ب) F=٢٥/٥١(ل به طالقيو م) F=٨٠/٢٨(ييزناشو يفرسودگ �ره برايانس چندمتغيل کوواريج تحلينتا :ها افتهي
ن دو يش و کنترل در ايآزما �ها ون گروهبا توجه به نمرات پس آزم .)p>۰۱/۰(دار وجود دارد يش و کنترل تفاوت معنيگروه آزما

ش يگروه آزما �ها ل به طالق در زوجيو م ييزناشو يموجب کاهش فرسودگ �رفتار يشناخت يزوج درمان ،دير مشخص گرديمتغ
  .سه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده استيدر مقا

  
ها را کاهش زوج ييتواند مشکالت زناشويم �رفتار يشناخت يمدل زوج درماناز آن است که  يپژوهش حاک �افته هاي :�ريگ جهينت

  .گردديه ميتوص طالق يمتقاضو  ييمشکالت زناشو با رين درگيکار با زوج �برا يکرد زوج درمانين رويدهد و استفاده از ا
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  مقدمه

 يزنـدگ  نـه يزم در مهـم  معضـالت  از يکـ ي

 روز وعيشـ  کـه  اسـت  طـالق  نام به ا� دهيپد ييزناشو

 خانواده زهحو پردازان هينظر و پژوهشگران آن افزون

 عوامـل  و علـل  مـورد  در کـه  داشته آن بر را ازدواج و

 طبـق . بپردازنـد  قيـ تحق و يبررسـ  به آن بر رگذاريتأث

 يعاطف بحران بهتجر با که است ند�يفرآ طالق ف،يتعر

 حـل  بـرا�  تـالش  بـا  و شـود يمـ  شـروع  زوج دو هـر 

 و هـا نقـش  با ديجد تيموقع به ورود قيطر از تعارض

  ميرسـ  آمار طبق ).١(ابدييم تمهخا ديجد يزندگ سبک

 مورد دويست حدود ازدواج، مورد هزار هر از ايران در

 كشـور  چهـارمين  ايـران  و )٢( شـود مي منجر طالق به

 شده معرفي ازدواج به طالق نسبت ميزان نظر از جهان

افـراد را در تمـام    �سـازگار  ،تجربـه طـالق   . )٣(اسـت 

تحت ) يجانيو ه ي، اجتماعي، جسمانيروانشناخت(ابعاد

 �مدآاکاردهد و باعث کاهش عملکرد و نيم ر قراريثأت

 بررسي در ).٤( گردديخانواده پس از طالق م �اعضا

 و اقتصـاد�  اجتمـاعي،  عوامـل  بـر  عـالوه  طـالق  علت

 عـاطفي  و شناختي روان و فرد� علل به توجه حقوقي،

 از ،شـود  مـي  طـالق  بـه  منجر كه طالق به ميل جمله از

  ).۵(است برخوردار ا� ويژه اهميت

 و تمايل ميزان ، طالق به ميل مفهوم از مقصود

 روابـط  گسسـتن  و شـدن  جـدا  بـه  زوجـين  مند� عالقه

 دارا� مفهـوم  ايـن  .اسـت  قانوني مراحل طي زناشويي

 بعـد  در كـه  اسـت  رفتـار�  و عاطفي شناختي، بعد سه

 گيردمي بر در را طالق مورد در فرد تصورات شناختي

 و مثبـت  عواطـف  و احساسات شامل عاطفي بعد در و

 رفتـار�  بعـد  سرانجام است، طالق به نسبت فرد منفي

 يجهت انجـام اقـدام عملـ    را فرد رفتار� آمادگي ميزان

 نتيجـه  طـالق  بـه  تصـميم  . گيـرد مي بر در طالق �برا

 از يكـي  بـه  حـداقل  كـه  اسـت  شـديد�  درونـي  فشـار 

 طريـق  از اسـت  ممكـن  كـه  شـود يمـ  وارد همسـران 

 ا� مقابلـه  ها� هشيو اهداف، يا نيازها شدنبرآورده ن

 انتقـال  در نـاتواني  يـا  زندگي مديريت حوادث ضعيف،

   ).٢(باشد  همسر به احساسات

شـنهاد داد طـالق   يبـود کـه پ   ين محققياول والر

ن داشــته يزوجــ يشــه در ســرخوردگيممکــن اســت ر

 ا هـر دو زوج ي يکيک ازدواج سرخورده يدر ). ٦(باشد

و کـاهش   از همسـر  يسسـتگ ضمن تجربـه احسـاس گ  

در  يقابـل تـوجه   �ها يق و ارتباطات متقابل نگرانيعال

سـمت  ه بـ  �شـرو ينده رابطه و پيب فزايخصوص تخر

 نيـ ا وجـود  بـا  است معتقد زريکا .ق دارندو طال ييجدا

 تجربـه  را يسـرخوردگ  ينـوع  بـه  ها ازدواج  ميتما که

 نيپـائ  تيـ فيک بـا  ها ازدواج نيا از �اريبس اما کنند،يم

 ليتشـک  را يثبـات  يبـ  يمتـأهل  يزنـدگ  و افتـه ي ادامـه 

 ممکـن  چـه  اگر و است يفروپاش به ليمتما که دهند يم

 يفراوان با مسلماً يول ،نشود منجر طالق به لزوماً است

  ).٧(بود خواهد همراه ييجدا درباره تصورات و افکار

کـاهش   ،ييزناشـو  يو فرسـودگ  يسـرخوردگ 

ست که با احساس به همسر ا يعاطف يدلبستگ يجيتدر

گر و يکـد ين به يزوج يتفاوت يو ب يعالقگ ي، بيگانگيب

عواطـف مثبـت همـراه     �به جا يعواطف منف ينيگزيجا

 عاطفي جسماني، دردناك وضعيت فرسودگي ).٨(است

 به رؤيايي عشق دارند توقع كه كساني و است رواني و



فرسودگي زناشوييبر  اثر زوج درماني شناختي رفتار� به شيوه گروهي  
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  .دهـد  مـي ر قرار يثأمورد ت را ببخشد معنا شان زندگي

 متوجـه  آنهـا  كـه  كنـد مـي  بـروز   ميهنگـا  فرسـودگي 

  بـه  رابطـه  اين آنها ها�تالش تمام رغم علي شوند، مي

 نخواهـد  و نـداده  خاصي مفهوم و معنا هيچ آنها زندگي

 ان کردنـد کــه عنصــر يــب و همکــارانمالمـد   ).٩(  داد

مـزمن منـابع    �سـاز  يته ،ييزناشو يفرسودگ �مرکز

و  ي، عـاطف يجسـمان  يک فـرد شـامل خسـتگ   يـ  �انرژ

 ياست که با ادامـه مواجهـه بـا اسـترس طـوالن      يروان

را  يفرسودگو همکاران نز يپا ).۱۰(شوديجاد ميمدت ا

 يو روان يعاطف ،يجسمان يک حالت خستگيبه عنوان 

مدت همراه با مطالبـات   يطوالن �ريط درگيکه در شرا

 جسـماني  خستگي ).۱۱(داننديشود، ميجاد ميا يعاطف

 حالي بي و كسالت خستگي، حساسا مانند نشانگاني با

 گاهي افراد اين .شودنمي رفع خواب با كه كندمي بروز

 درد كمر يا و  ميشك دردها� مزمن، سردردها� دچار

 هـا بيمـار�  انـواع  بـه  ابتال مستعد چنين هم و شوندمي

 رنجــش، بــا )١(عــاطفي خســتگي ).۱۲(هســتند

 گير  احساس انگيزه، كمبود تنهايي، رغبتي،افسردگي، بي

 افكـار  حتـي  و احساسـي  يشـان يپر ارزشي، بي كردن،

 خســـتگي ).۱۳(شـــودمـــي شـــناخته خودكشـــي

 و خودبـاور�  كـاهش  صـورت  بـه  معمـوالً )٢(روانـي 

 بـا  رابطـه  خصـوص  بـه  روابـط  بـه  نسـبت  نگر� منفي

 همسر به نسبت سرخوردگي و يأس احساس و همسر

 احسـاس  شـامل  رواني خستگي واقع در. كندمي بروز

 ).۱۴(باشد مي رابطه در فريب و ااميد�ن درماندگي،

دهد که يقات کارشناسان خانواده نشان ميقتح

شـتر شـده   يب ييزناشـو  يوع فرسودگيش در کشور ما

هـا در ازدواج  درصـد از زوج  ۵۰کـه   �بـه طـور  . است

ن يـ در ا .شـوند يمواجه مـ  ييزناشو يخود با فرسودگ

 ا ممکـن اسـت  يـ ست و آيچ يامل فرسودگعو مورد که

بـه   راانـد   شـده  يکـه دچـار فرسـودگ    ينيزوج ارتباط

 هـا�  قيـ ل کـرد، تحق يعاشـقانه و کارآمـد تبـد    يارتباط

ن يـ ا اند کـه در  اشاره کرده �انجام شده به عوامل چند

از عشـق، عـدم    ييايـ تـوان بـه تصـورات رو    مينه يزم

بار آن  انيو اثرات ز ييزناشو ها� حل تعارض ييتوانا

 کـه  شـاره کـرد  ا نيزوجـ  يو عـاطف  يکيزيالمت فبر س

کودکان  يجانيو ه �از مشکالت رفتار �ا موجب دامنه

ــارض،  ــانوده گســترده، در معــرض تع ــتغزوال خ ر يي

 ).۱۵(شـود  مي يارتباط �زن و مرد و باورها �ها نقش

 و عالقه و عشق كاهش زناشويي فرسودگي كه آنجا از

 توانـد مـي  دارد، دنبال هب را خصمانه رفتارها� افزايش

 را خـانواده  بنيان و شده منجر ناشوييز نارضايتي به

 . ).۱۶(سازد متزلزل

 و )٣(يدرمان زوج گوناگون رويكردها� امروزه

 آشفتگي و ها تعارض كاهش هدف با )٤(درماني خانواده

 زوج هـدف  .اسـت  آمده وجود به ها زوج ميان ارتباطي

 بـا  تـر  مناسـب  سازگار� برا� ها زوج به كمك درماني

 ارتبـاط  ثرترؤها� مـ  روش يادگير� و جار� مشكالت

ثر و مطرح در حـوزه  ؤم �کردهاياز رو يکي ).١٧(است

 )٥(�رفتــار يشــناخت يکــرد زوج درمــاني، روييزناشـو 

 يدرمـان  زوج يجيتـدر  گسـترش  از CBCT   .اسـت 
                                                             
1-Emotional Exhaustion 
2-Mental Exhaustion 
3-Couple Therapy 
4-Family Therapy 
5-Cognitive Behavioral Couples Therapy 
 

 



محمد� و همکارانمحمد   

 

1072 )١١٨شماره پي در پي(١٣٩٥بهمنـ ١١ـ شماره ٢١مجله ارمغان دانش ـ دوره                                                                                   

 و کـردن  اضافه و آن يدرمان ها��استراتژ و رفتار�

 هـا�  يآشـفتگ  درمـان  در يشـناخت  عوامـل  بـر  ديـ تاک

کـرد  ين رويـ ا �نظـر  يمبـان   ).١٨( دآمـ  ديپد ييزناشو

ن، ياستوورات، جاکوبسن، مـارگول  �اه هياز نظر يقيتلف

ــ  ــک و ال ــاتمن، ب ــتيگ ــا .س اس ــرد مشــکالت ين روي ک

ناکارامـد همسـران در    �هـا جه مهـارت يرا نت ييزناشو

ثر مشــکالت و ؤدر حــل مــ يارتبــاط، نــاتوان �برقــرار

ت و تبـادال  يمنظقر يغ �، انتظارات و باورهاها تعارض

 ها� هين فرضيتر از مهم يکي ).۱۹(دانديم يمنف �رفتار

 �و رفتـار  يجـان يه  �ها ن است که پاسخيگاه ادين ديا

پـردازش   ريثأع، تحـت تـ  يزوج ها به وقا �ر کارکرديغ

 يابيـ کـه ارز  يدر حال. رديگينامناسب اطالعات قرار م

ش از حـد بـزرگ   يبـ ا يف  شده يتحر ،حوادث يشناخت

غلـط   �ا متناسب بـا اسـتانداردها  ي ،شوديجلوه داده م

اغلـب  . گردديم يابيدر خصوص ارتباط ارز يا افراطي

خـود   �هـا  ح بـودن شـناخت  يصـح  يابيها در ارززوج

 يذهنـ  خورند و در عوض  به اعتبار افکـار  ميشکست 

  يک در پاسخ بـه حـوادث درونـ   ياتومات �ها ا شناختي

ن يتـر  هـم از م يکي ).۲۰(کنند ميرابطه اعتماد  يرونيا بي

ــا ــانگريوظ ــه زوج  CBCTدر ف درم ــک ب ــا کم ــرا ه  �ب

ک خـود،  يـ اتومات �هـا فعال شناخت يابيمشاهده و ارز

                          در  آنهـــا �و اســـتانداردها هــا  مفـــروض نيچنـــ هــم 

 �رفتـار  يشـناخت  �کردهـا يرو .خصوص رابطه است

ــ  ــرض م ــ  يف ــه وقت ــد ک ــردازش  يکنن ــوه پ ــردم نح                 م

رات ييدهند تغير مييخود را تغ �هاعات و شناختاطال

ــت در ه ــانيمثب ــا ن ج ــا و رفتاره ــه ــد  ي ــاق خواه ز اتف

  ).۲۱(افتاد

در  را  CBCT ييکـارآ  يگونـاگون هـا�   همطالعـ 

و بالنگـر   .انـد  كـرده  ييـد أت خانوادگي و زناشويي بافت

 يرا بـر شـادمان    GCBCTريثأتـ  يهمکاران در پژوهشـ 

حـل مسـاله    �ها تيدر فعالها و عملکرد زوج ييزناشو

در  ين مـدل درمـان  يند و نشان دادند که انمود يبررس

و بهبود عملکرد حل مساله  ييزناشو يش شادمانيافزا

 از خود پژوهش درکوهن  ).۲۲(ثر بوده استؤها مزوج

CBCT    نيزوجـ  يافسـردگ  کـاهش  بـرا�  کوتـاه مـدت 

 وهين شـ يا که داد نشان او پژوهش جينتا .کرد استفاده

 يافسـردگ  ميـ عال همالحظـ  قابـل  کـاهش  باعـث  ياندرم

ه شـد  کنتـرل  گـروه  بـا  سـه يمقا در مداخلـه  گروه زنان

 ييزناشـو  تيرضـا  بهبود باعث نيهمچن درمان .است

 يدلزدگـ  و يروانشناخت يآشفتگ عالئم کاهش ن،يزوج

 شيافـزا  را رابطـه  يکل کارکرد و شده همسر از شوهر

 بـه  يژوهشـ پ همکـاران در  وروتانـدا    ).٢٣(ه بـود داد

ضــربه  از پــس اســترس اخــتالل بــر CBCTياثربخشــ

 بهبـود  سـبب  CBCT کـه  داد نشـان  جينتـا  .پرداختنـد 

زن  بـه  نسبت مرد خشونت کاهش و ييزناشو تيرضا

 کـه  داد همکـاران نشـان   ور يهـا  همطالع ).٢٤(گردديم

CBCT  ريتـأث  زنـان  يجنسـ  عملکـرد  اختالل کاهش در 

همکـاران در  خجسـته مهـر و    ).۲۵(اسـت  داشـته  مثبت

 هـا� نشـانه  کـاهش  بـر را  CBCT ياثربخشـ  يپژوهشـ 

مــورد  آشــفته نيزوجــ يجــانيه ميتنظــ و يافســردگ

 CBCT ج پژوهش آنها نشان دادينتا .قرار دادند يبررس

 يافسردگ ها� نشانه کاهش موجب دار� يمعن طور به 

 ).۲۶(اسـت  شـده  آشفته نيزوج يجانيه ميتنظ بهبود و

 در  CBCT ياثر بخشـ  �گريد ها� پژوهش در چنين هم
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 هـا�  ، کـاهش تعـارض  )٢٧(ييت زناشـو يش رضايافزا

و  ييزناشــــو ي، کــــاهش درمانـــدگ )٢٨(ييزناشـــو 

کــاهش  ،)٣٠(ييت زناشــويميش صــمي، افــزا)٢٩(طــالق

بهبـــود اخـــتالل اســـترس پـــس از و  )۳۱(يافســـردگ

  .د شده استييأو ت يبررس) ۳۲(سانحه

 از معضالت يکيده طالق يکه پد نيبا توجه به ا

ســتم يجامعــه امــروز ماســت و بــه شــدت س ياساســ

ر اثـرات مخـرب خـود    يثأرا تحث ت يو زوج يخانوادگ

کـاهش   �ح بـرا يصح يشياند دهد و عدم چارهيقرار م

ان خـانواده  يـ بن يده در جامعـه باعـث فروپاشـ   ين پديا

 يکـه مشـکل فرسـودگ    نيـ ت بـه ا يـ گـردد و بـا عنا  يم

،  يدگ، سرخورين که به علت آزردگيدر زوج ييزناشو

جاد ين اين زوجياد بيز يعاطف يو فاصله روان �ديناام

 يطــالق عــاطف يل اصــليــاز دال يکــيگــردد، خــود يمــ

و درمـان   يبررسـ  يوه مناسـب يباشد و اگـر بـه شـ    يم

ن فـراهم  يزوجـ   ميطـالق رسـ   �نـه را بـرا  ينگـردد، زم 

ده و درمـان اثـرات مخـرب    ين پديکند، لذا توجه به ا مي

. ت اسـت يـ ز اهميحا يادگو خانو يستم زوجيآن بر س

انجـام   �ج جسـتجوها يکه نتا نيبا  توجه به ا ياز طرف

 يانـدک  �محقق نشان داد که پژوهشـها  به وسيلهشده 

ــودگيپ ــون فرسـ ــو يرامـ ــه و   ييزناشـ ــام گرفتـ انجـ

ر ين متغيدر خصوص ا ينيکنترل شده و بال ها� قيتحق

 يداخلـ  �ها باشد و تاکنون در پژوهشيار اندک ميبس

 ير زوج درمـان يثأتـ  يبـه بررسـ   يژوهشـ ، پيو خارج

ل بـه  يـ و م ييزناشـو  يبـر فرسـودگ   �رفتار يشناخت

طالق نپرداختـه اسـت، لـذا پـژوهش حاضـر بـا هـدف        

وه يبـه شـ   �رفتـار  يشـناخت  ياثر زوج درمـان  يبررس

در ل بـه طـالق   يـ و م ييزناشـو  يبر فرسـودگ  يگروه

  .ن انجام شديزوج

  

  يبررسروش 

و بـه   �بردقات کاريتحق پژوهش حاضر از نوع

از  �ريـ گ و بـا بهـره   يتجربـ  مـه يلحاظ روش پژوهش ن

. باشـد  ميآزمون با گروه کنترل  پس ـ  آزمون شيطرح پ

 �دارا �هــا ه زوجيــن پـژوهش را کل يــا �آمــارجامعـه  

مراجعـه کننـده بـه     ييزناشـو  هـا�  مشکالت و تعارض

ن شـهر  يراسـت  يو خـدمات روانشـناخت   مرکز مشاوره

دادنـد کـه   يل مـ يتشـک  ۱۳۹۳مه دوم سال ين در نگرگا

روش . بودنـد  يخواستار شرکت در طـرح زوج درمـان  

انجـام  از ن صورت بود که پس يز بديپژوهش ن �اجرا

ن ين مرکز مشاوره راسـت يالزم با مسوول �هايهماهنگ

ک فرصـت  يـ پژوهشگر، در  به وسيلهو اعالم فراخوان 

جهـت   يو اعـالم آمـادگ   يسـ يک ماهـه جهـت نـام نو   ي

 ها هحضور در جلس �زوج برا ۴۸ ،ها هحضور در جلس

 يمتقاضـ  �هـا ن زوجينمودنـد کـه از بـ    ياعالم آمـادگ 

و بـر   يپـس از مصـاحبه مقـدمات    ،هـا  هشرکت در جلس

در نظر گرفتـه شـده جهـت ورود بـه      �ها اساس مالک

ط حضـور در پـژوهش   يزوج واجـد شـرا   ۳۹ پژوهش،

ــخ ــالک .ص داده شــدنديتش ــا م ــه  زوجورود  �ه ــا ب ه

کل، يسـ  يلين حداقل مدرک تحصـ داشت ؛پژوهش شامل

 يسال، نداشتن اختالالت حاد روان ۲۵ ـ۴۵ يفاصله سن

 نامـه  پرسـش نمـرات افـراد در    �بـر مبنـا   يتيو شخص

ل فـرم  يـ تکم ،يروانـ  ميـ عال فهرسـت  شـده  نظـر  ديتجد

حضــور هـر دو عضــو زوج در  نامــه درمـان،   تيرضـا 
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در  �ت مشـاوره فـرد  افـت خـدما  يعـدم در  و  ها هجلس

ز يـ مـوارد خـروج از پـژوهش ن   . بـود ها  هخارج از جلس

ــردان   مصــرف ــواد روانگ ــل و م ــابقه خالک ــت ي، س ان

و ســابقه  يروانپزشــک �، مصــرف داروهــاييزناشــو

در نظـر گرفتـه    يروانپزشک �هامارستانيدر ب �بستر

 ،ک جلسهيط در يواجد شرا �ها زوج  ميتما سپس .شد

را  ل بـه طـالق  يو م ييزناشو يدو پرسشنامه فرسودگ

ت مسـاله  يـ رعا �ان ذکر اسـت بـرا  يشا .مودندل نيتکم

، هر فـرد پرسشـنامه   يمحرمانه بودن اطالعات شخص

ل پرسشـنامه همسـر   يافراد در تکمخود را پاسخ داد و 

ج پرسشـنامه  يبـه نتـا   نيچن نداشتند و هم يخود دخالت

 �ورآ پــس از جمــع .نداشــتند يدسترســ خــود همســر

ــره پرسشــنامه ــا ، آ �گــذار هــا و نم ــ يزوجــ ۲۰نه ه ک

کسـب  پـژوهش   �هـا  را در پرسشنامه ها هن نمريباالتر

و نمـرات   ۸۹تا  ۷۹ن يب ينمرات فرسودگ(نموده بودند 

در  �ريـ گ نمونه وهيبه ش )۱۱۰تا  ۹۶ن يل به صالق بيم

دو گـروه  در  يتصـادف  گمـارش بـا  دسترس انتخاب و 

 .ن شـدند يگزيجـا ) زوج ۱۰هر گروه ( ش و کنترليآزما

حجم نمونه با  يتجرب �ها حطر �الزم به ذکر است برا

 اين در). ۳۳(کند ميت يکفا ينفر  آزمودن ۲۰تا ۱۵تعداد 

 رعايت )۳۴(هلسينکي بيانيه شده در مطرح مفاد مطالعه

 اهـداف  توضـيح  تـوان بـه   مـي  آنهـا  جمله از که گرديد

مـورد   واحـدها�  از آگاهانـه  رضـايت  کسب و پژوهش

 خروج حق پژوهش، در شرکت بودن اختيار� مطالعه،

 سؤاالت به پاسخ مداخله، بودن ضرر مطالعه، بدون از

 اشـاره  تمايـل  صورت در نتايج دادن قرار اختيار در و

  .کرد

 �هـا هـا در گـروه  يآزمـودن  ينيگزيبعد از جـا 

 آزمون از هر دو گـروه،  شيو گرفتن پ کنترل مداخله و

 ۱۰در  �رفتــار يشــناختـــ  يزوج درمــان هــا� هجلســ

و گام به گام و بـا   يروهوه گيو به ش دو ساعتهجلسه 

گـروه   �هـا يآزمـودن  �بـرا ک جلسـه  يهر هفته  يتوال

 �ا گـروه کنتـرل مداخلـه    �امـا بـرا   ،شـد ش اجرا يآزما

دو  درمان مجـدداً  ها� هجلس پس از اتمام. دينگرد هيارا

ج يپکـ  .پـژوهش پاسـخ دادنـد    �هـا  گروه به پرسشنامه

 يز بـر اسـاس کتـاب زوج درمـان    ين يدرمان ها� هجلس

ن يتــدو ه ويــته  و همکــاران بــاکوم �رفتــار يتشــناخ

ده در يــک مشــاور دوره ديــ بــه وســيلهو  )۳۵(ديــگرد

ان يـ پـس از پا . ديـ ، اجـرا گرد �رفتـار  يدرمان شـناخت 

ت مالحظــات يــآزمــون محقــق جهــت رعا مرحلــه پــس

 �همکــار از يدر پــژوهش و تشــکر و قــدردان ياخالقــ

نهـا  آ �را بـرا  يدرمـان  ها� هن گروه کنترل، جلسيزوج

 يان ذکر است که مشاوره گروهـ يشا .ز برگزار نمودين

ک سلســله  يــاز مشــاوره اســت کــه در آن    يشــکل

ن افـراد گـروه   يافتـه و تعامـل بـ   يسـازمان   �ها تيفعال

خـاطر حـل   ه ک مکـان بـ  يـ ک زمـان و در  ياست که در 

  .  رديگ مين انجام يمع يمشکل

؛ ل اسـت يـ ذبشـرح    CBCTهـا�  هجلسـ  �محتوا

مناسـب   �رابطه برقرار� ،سوم و دوم ،اول ها� هجلس

 هـا�  هجلسـ  تعـداد  و اهـداف  ان قواعـد، يـ ب ن،يزوجـ  با

سـنجش، اتحـاد    ،يدرمـان  قـرارداد  انعقـاد  و يدرمـان 

 احسـاس  آنها ک ازي هر که نحو� به نيزوج با يدرمان

 نـان ياطم و کـرده  درمـانگر  از سـو�  رشيپـذ  و تيامن

 درك را ازها� آنهاين و اهداف درمانگر که حاصل کنند
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 يابيـ ارز بود، خواهد آنها به کمک دادن به قادر و کرده

ــرد� و ــارم، مشــترك ف ــنجم ، جلســه چه  ،و ششــم پ

 نيـي تع و يابيـ ارز درمـان،  رونـد  يمعرفـ  و بـازخورد 

 هـا�  حـوزه  و هـا  يکردن نگران مشخص ،ياصل اهداف

تناسـب   زانيـ م نيـي تع ن،يزوج در ل رشديپتانس دارا�

 .مـذکور  هـا�  ينگرانـ  بـه  پرداختن برا� يدرمان ج زو

 نيزوج يتيو شخص يتيجنس ها� تفاوت ريتأث آموزش

 تيـ رعا و درك بـرا�  ييهـا  هيتوصـ  و ارتبـاط  بـر 

الگوهـا�   يبررسـ  .يتيشخصـ  و يتيهـا� جنسـ   تفاوت

 قطـع  رابطـه،  بـه تـرك   ديتهد مالمت، و سرزنش ،يمنف

 يزنـدگ  زا� تـنش  عوامـل  يي، شناسـا ييزناشـو  رابطـه 

 ،يشـناخت  لعوامـ  نيـي تع. همسـران  خـاص  ييزناشـو 

 آنها �ها ينگران جاديا در که نيزوج يطيو مح رفتار�

 آنهـا،  اصالح به کمک ها و شناخت يبررس. دارند نقش

 و بر خلـق  يشناخت خطاها� ريتأث از يو آگاه ييآشنا

 توجـه  ؛هـا  شناخت اصالح اًمخصوصهمسران،  روابط

، ارهـا يمع و مفروضـات  انتظـارات،  ، اسـنادها، يانتخـاب 

 انجـام  بـرا�  ييهـا  برنامـه  جاديا ؛شتمهفتم و هجلسه 

 هـا� مثبـت  يژگـ يو از فيـ تعر ند،يخوشـا  ها� تيفعال

 فـرد�،  هـا� تيـ ش فعاليافـزا  رفتـار�،  تبـادل  گر،يکدي

 مخصوص اصالح مداخالت .اول کردن مرحله خالصه

 بـر  يمبتنـ  و مـداخالت  شده تيهدا رفتار رييتغ رفتار،

ن بـرد  کـار  بـه  ؛يارتبـاط  هـا�  آموزش مهـارت  .مهارت

 انيـ ب دادن، مهارت گوش آموزش من، ريضم با يافعال

 .يتعـامل  الگوهـا�  ييشناسـا  رفتار� خـاص،  مطالبات

 وهــا  تعــارض يبررســ( تعــارض حــل هــا� مهــارت

 نيتمـر  و آمـوزش  ن،يتعـارض زوجـ   حـل  هـا�  سـبک 

 ،نهــم و دهــم هــا� هجلســ ).تعــارض هــا� حــلروش

 هـا� حل راه  هيمشکل، ارا فيتعر مسئله، حل آموزش

حـل   راه اجـرا�  و انتخـاب  ها، حل راه يابيارز ن،يزگيجا

 کار انيپا انجام شده، يانتخاب حل راه يابيارز ،يانتخاب

جـاد  يا و ديجد ادراکات اساس بر تعامل .دوم مرحله در

 ر�يـ گ جـه ينت و بنـد�  جمع .ضرور� ديجد ها� حل راه

 خـتم  و يخـداحافظ  و تشـکر  ن،يزوجـ  بـا کمـک   يينها

  . .جلسات

ن پژوهش شـامل  يد استفاده در امور �ابزارها

ن يـ در ا ،)۱(ييزناشو يفرسودگ اسيمق؛ ر بوديموارد ز

 يزان فرســودگيــم �ريــگ پــژوهش بــه منظــور انــدازه

 ييزناشـو  يفرسـودگ  يالؤسـ  ۲۱اس يـ از مق ييزناشو

اس نمـرات بـاالتر   يـ ن مقيدر ا. استفاده شده است نزيپا

شـتر اسـت و حـد    يب ييزناشـو  ينشان دهنده فرسودگ

 �بـرا . باشـد يمـ  ۲۱ن نمره، ييو حد پا ۱۴۷نمره  �باال

ن يـ ل به درجه کرد کـه ا يد آنها را تبديها بار نمرهيتفس

حاصـل شـده از    �هام نمودن نمرهيق تقسيعمل از طر

بــه دســت ) ســوال ۲۱(پرسشــنامه بــر تعــداد ســواالت

، نشـانگر  ۵از  ترشـ يها، درجـه ب ر نمرهيدر تفس. ديآ يم

ان دهنده وجود بحـران،  نش ۵، درجه �لزوم کمک فور

نشــان  ۳، درجــه يانگر حالــت فرسـودگ يــ، نما۴درجـه  

ز يـ و کمتـر از آن ن  ۲و درجـه   يدهنده خطر فرسـودگ 

نـان  يب اطميضر. نشان دهنده وجود رابطه خوب است

ک ماهـه،  يـ ک دوره يـ  �بـرا  ۸۹/۰ ،باز آزمون ـ آزمون

دوره سـه   �بـرا  ۶۶/۰ک دوره دو ماهه و ي �برا ۷۶/۰

                                                             
1- Couple Burnout Measure 
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و  ۹۱/۰ن يشده بـ  �رياندازه گ �ب آلفايضر. ماهه بود

ب ي، ضــر�ديــران نويــدر ا. گـزارش شــده اســت  ۹۳/۰

کرونبـاخ   �ن پرسشنامه را با استفاده از آلفـا يا ييايپا

ه بـ  بـرا�  يپژوهشـ  در ).۳۶(گزارش کرده اسـت  ۸۶/۰

 پرسشنامه با را آزمون نيا CBM)(ييروا آوردن دست

 بيضـر  کردنـد،  همبسـته  چيانـر  ييزناشـو  تيرضـا 

دست آمد که ه ب ـ۴۰/۰دو پرسشنامه نيا نيب يهمبستگ

در پژوهش . )۳۷(باشديدار م يمعن p>۰۰۱/۰در سطح 

از  �ريـ گپرسشنامه با بهره يدرون يز همسانيحاضر ن

 ميل مقياس .دست آمده ب ۸۱/۰ کرونباخ �محاسبه آلفا

رزولـت،   بـه وسـيله   بار اولين پرسشنامه اين ،طالق به

 ۲۸ اين پرسشـنامه  .شد احيطر )۳۸(جانسون و مورو

 طالق به و متمايل مستعد زوجين ارزيابي برا� سؤالي

 سؤال ۷ بعد هر و است بعد ۴ دارا� كه رود،مي كار به

  ،)طـالق  بـه  متمايـل (شدن خارج برا� تمايل بعد دارد،

 ايـ  و بعد و احساسات ابراز بعد مسامحه، به تمايل بعد

 بنـد�  جـه در مقيـاس  وسـيله  بـه  آيـتم  هر .است ادار�

= ۳بنـدرت، = ۲هرگـز،  = ۱(شـود يمـ  گذار�نمره تايي۷

 .)شـه يهم= ۷اد و يز يليخ -۶اد، يز= ۵کم، =۴کم، يليخ

 هاماده نمرات جمع با پرسشنامه اين ها�نمره بنابراين

 تمايـل  بـاال�  ميزان از حاكي باال نمرة .آيدمي دست به

 و جانسـون  روزلـت،  .اسـت  آزمودنيهـا  در طـالق  بـه 

 آلفا ضريب پرسشنامه اين تحليل آمار� در )۳۸(مورو

، بعـد  )۹۱/۰)(ل بـه طـالق  يـ متما( شـدن  خارج بعد برا�

و بعــد ) ۶۳/۰(�وفــاداربعــد ، )۷۶/۰(ابــراز احساســات

ن پرسشـنامه  در  يـ ا. گزارش کردندرا ) ۸۶/۰(مسامحه

 )۳۹( مــيو بهرا �، اعتمــاد�داود بــه وســيله  رانيــا

 آلفـا�  شـيوة  از اسـتفاده  با آن اعتبار شد، هنجاريابي

 ۸۷/۰زنان و  �برا ۸۹/۰(۸۸/۰ کل نمونه �كرونباخ برا

 برا� كرونباخ آلفا� ميزان و آمد دست به) مردان �برا

 ، ابـراز ۸۹/۰شدن  خارج برا� تمايل ها�خرده مقياس

ه بــ ۷۲/۰و مســامحه  ۸۶/۰، وفــادار�۹۰/۰احساســات

 بررسي صورت به پرسشنامه روايي. دست آمده است

ــوايي ــ محتـ ــه وسـ ــنجيله بـ ــر از پـ ــين نفـ  متخصصـ

 �زان آلفـا يم. )۳۹(شد بررسي مشاوره و شناسي روان

 ۷۹/۰ز در پـژوهش حاضـر   ين پرسشنامه نيکرونباخ ا

   .دست آمده ب

آور� شــده بــا اســتفاده از    جمــع �هــاداده

 يو اسـتنباط  يفيدر دو سـطح توصـ  SPSS رافـزا  نـرم 

ل قرار گرفـت کـه در آن متناسـب بـا سـطح      يمورد تحل

ــار يســنجش متغ ــا از آم ــاره ــ �ه ــم(يفيتوص  ،نيانگي

 يو اسـتنباط ) يو درصد فراوان ي، فراواناريانحراف مع

  .استفاده شدمانکوا  �ريانس چند متغيل کوواريتحل( 

  

  ها افتهي

ش ين گروه آزمايزوج ين و انحراف سنيانگيم

ن گـروه کنتـرل   يزوج ين سنيانگيسال و م ۳۲ ± ۲۳/۳

اسـاس   بـر ن يچنـ  هـم . سال بوده اسـت  ۴۵/۳۴ ± ۳۹/۶

 يسـن  ين فراوانـ يشـتر يش بيآزمـا  در گـروه  ۱جـدول  

 �ساله بود و در گروه کنترل بـرا  ۳۵تا  ۳۰افراد  �برا

ــراد  ــا  ۳۵اف ــالت نيدر تحصــ. ســاله ۴۰ت ن يشــتريز بي

افـراد   �ش بـرا يگـروه آزمـا   يليمدرک تحصـ  يفراوان

ن مـورد  يـ سانس بود کـه در ا يل يليمدرک تحص �دارا

فـوق   يليمـدرک تحصـ   �داراگروه کنترل افـراد   �برا
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هل أزان مدت تيدر م. را داشتند ين فراوانيشتريپلم بيد

مـدت   �ن دارايشتر افراد را در هر دو گروه زوجيز بين

ع يـ ت توزيوضـع . تنـد گرف مـي سال در بر  ۱۰تا  ۱اهل ت

گـروه  دو ن يالت و مدت تأهل زوجيسن، تحص يفراوان

  .ده استيگرد هيارا ۱در جدول 

 يفيتوصـــ �هـــااخصانگر شـــيـــب ٢جـــدول 

ش و کنتـرل  ين دو گروه آزمايپژوهش زوج �رهايمتغ

 .آزمــون اســت  آزمــون و پــس  شيدر دو مرحلــه پــ 

ــان ــ  هم ــه مالحظــه م ــشــود ميطــور ک ــرات يانگي ن نم

ش در مرحلـه  ين گروه آزمايزوج ييزناشو يفرسودگ

ــون   ــس آزمـ ــم، و ۲۰/۷۰ ± ۶۴/۶پـ ــالق يـ ــه طـ                      ل بـ

ن يـ ر ايد کـه بـا توجـه بـه مقـاد     باش يم ۱۰/۹۳ ± ۴۸/۱

 ييزناشــو يفرســودگ �ش آزمــون بــراينمــرات در پــ

ــمو ) ۵۰/۸۳ ± ۵۷/۲( ــالق  ي ــه ط ، )۷۰/۱۰۳ ± ۹۰/۱(ل ب

ر در پـس آزمـون   ين مقاديا ميشود که تما ميمشاهده 

ن يـ ن مطلـب کـه ا  يـ دانسـتن ا  �بـرا . افته استيکاهش 

ر، يـ ا خيباشد  يدار م يمعن �کاهش نمره به لحاظ آمار

ره اسـتفاده شـد   يانس چنـدمتغ يل کوواريزمون تحلاز آ

  .ديآ يج آن در ادامه ميکه نتا

انس ابتـدا  يـ ل کوواريـ انجـام آزمـون تحل   �برا

 يع نمـرات، همگنـ  يـ نرمـال بـودن توز   �هـا  فـرض  شيپ

د يـ گرد يون بررسـ يب رگرسـ يش يها و همگنانسيوار

 �بـرا . ها در ادامـه خواهـد آمـد    آن يکه گزارش بررس

 ـرو  يع نمرات از آزمون شـاپ ين توزنرمال بود يبررس

ــتفاده گرد يوا ــک اس ــل ــا. دي ــج اينت ــان  ي ــون نش ن آزم

ک از يـ  چيهـ  �ن آزمـون بـرا  ير ايکه مقاد) ٣جدول (داد

ش يل به طالق در پيو م ييزناشو يفرسودگ �رهايمتغ

، و )p<٠٥/٠(باشـد يآزمون و پس آزمون معنـادار نمـ  

. باشـد  يرها نرمال مين متغيع نمرات در اين توزيبنابرا

ش و يدو گروه آزما �هاانسيوار يهمگن يبررس �برا

ز از آزمون لون يش آزمون و پس آزمون نيکنترل در پ

 �دار يکه با توجه بـه عـدم معنـ   ) ٣جدول (استفاده شد

 �رهايش آزمون و پس آزمون متغيپ �آزمون لون برا

توان يم) p<٠٥/٠(ل به طالقيو م ييزناشو يفرسودگ

ز يـ هـا ن  انسيـ وار �فـرض برابـر   شيجه گرفت که پـ ينت

  .باشديبرقرار م

 هــا و ن گــروهيفقــدان تعامــل بــ يبررســجهـت  

ــ  ــرات پ ــونينم ــش آزم ــرض شي، پ ــاني ف ــ يکس ب يش

ن يـ ج حاصله نشان داد ايشد که نتا يبررسون يرگرس

جه يتوان نت ين ميبنابرا. باشد ميز برقرار يش فرض نيپ

  . وجود ندارد يآزمون تعامل شيها و پ ن گروهيبگرفت 

الزم  �هـا  فـرض  شيپـ  ميکه تما نيبا توجه به ا

د ييـ تأ �ريانس چنـدمتغ يل کوواريجهت استفاده از تحل

ــشــده اســت، انجــام تحل  ــل کوواري ــدمتغي  �ريانس چن

  . باشد يبالمانع م

ــاد   ــه مق ــه ب ــا توج ــايب ــده در ير نم ش داده ش

ل يـ چهارگانـه تحل  �هـا  کـه آزمـون    ييآنجا ، از٤جدول

ن يباشـند، بنـابرا   يدار مـ  يمعن �ريانس چندمتغيکووار

ا ي يفرسودگ �رهاياز متغ يکين دو گروه در يحداقل ب

 �بــرا. وجــود دارد �دار يل بــه طــالق تفــاوت معنــيـ م

بررسـي   ٥ج جـدول  ين تفاوت بـه نتـا  يمشخص شدن ا

  .شود يم

 يشـناخت  ير زوج درمانيتأث ٥بر اساس جدول 

ــار ــر متغ �رفت ــب ــودگي ــو ير فرس ــ ييزناش دار  يمعن
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 ٦٤ر ين تـأث يزان ايو م) p>۰۱/۰و  F = ٨٠/٢٨(باشد يم

 �هـا  درصـد تفـاوت   ٦٤ن معنا که يباشد، بد يدرصد م

 ييزناشــو يدر نمــرات پــس آزمــون فرســودگ �فــرد

بـا توجـه بـه    . باشـد  يم يدرمان �ر الگويثأمربوط به ت

) ٢٠/٧٢(و پــس آزمــون ) ۵۰/۸۳(آزمــون شينمــرات پــ

 شود که درمان باعث کاهش ميش مالحظه يگروه آزما

ل بـه  يـ در مـورد م . ده اسـت يگرد ييزناشو يفرسودگ

در کـاهش   �دار ير معنـ يتـأث  يدرمـان  �ز الگويطالق ن

               و F= ٢٥/٥١(ل بــه طــالق داشــته اســت   يــنمــرات م

۰۱/۰<p(ــابرا ــاني، بن ــناخت ين زوج درم ــار يش  �رفت

. ده اسـت يـ هـا گرد ل بـه طـالق در زوج  يباعث کاهش م

با توجـه بـه   . بوده است صددر ٧٦ز ير نين تأثياندازه ا

 يشـناخت  يتـوان گفـت کـه زوج درمـان     ميها،  افتهين يا

ل بـه  يـ و م ييزناشـو  يموجب کاهش فرسودگ �رفتار

  . ن شده استيطالق در زوج
  

  
 

  الت و مدت تأهلين بر حسب سن،  تحصيتوزيع زوج: ۱جدول 
 

 درصد فراواني مدت تاهل درصد فراواني التيتحص درصد فراواني سن گروه

  شيآزما
 ۳۰ ۳  سال ۵تا  ۱ ۲۵ ۵ ديپلم ۳۰ ۳  سال ۳۰تا  ۲۵

 ۴۰ ۴  سال ۱۰تا  ۵ ۳۰ ۶ فوق ديپلم ۵۰ ۵  سال ۳۵تا  ۳۰

 ۳۰ ۳  سال ۱۵تا  ۱۰ ۴۵ ۹ سانسيل ۲۰ ۲  سال ۴۰تا  ۳۵

  کنترل
 ۴۰ ۴  سال ۵تا  ۱ ۲۵ ۵ ديپلم ۳۰ ۳  سال ۳۰تا  ۲۵
 ۴۰ ۴  سال ۱۰تا  ۵ ۵۰ ۱۰ فوق ديپلم ۳۰ ۳  سال ۳۵تا  ۳۰
 ۲۰ ۲  سال ۱۵تا  ۱۰ ۲۵ ۵ سانسيل ۴۰ ۴  سال ۴۰تا  ۳۵

  

 
  ش و کنترليک دو گروه آزمايل به طالق به تفکيو م ييزناشو يفرسودگ يفيتوص �ها شاخص: ٢جدول 

  
  
 

 پس آزمون ش آزمونيپ

 انحراف استاندارد نيانگيم انحراف استاندارد نيانگيم

 يفرسودگ
 ييزناشو

  ٦٤/٦  ٢٠/٧٠  ۵۷/۲  ۵۰/۸۳ شيگروه آزما
 ١١/٣  ٥٠/٨٣  ۹۶/۲  ٤٠/٨٢ گروه کنترل

  ل به طالقيم
  ٤٨/١  ١٠/٩٣  ۹۰/۱  ٧٠/١٠٣ شيگروه آزما

  ٣٣/٢  ٩٥/٩٩  ٣١/٣  ٨٠/١٠١ گروه کنترل
  

  پژوهش �رهايع نمرات در متغيها و نرمال بودن توزانسيوار يج آزمون همگنينتا:  ۳جدول 
  

 لکيوا ـرويآزمون شاپ آزمون لون 

 �سطح معنادار  Z dfآماره  �سطح معنادار F  df1 df2آماره 

 يفرسودگ
 ييزناشو

  ١٦٣/٠  ٢٠  ٩٣١/٠ ٦٤٤/٠  ١٨  ١  ۲۲۱/۰ ش آزمونيپ

 ٣٧٨/٠  ٢٠  ٩٥١/٠  ٤٥١/٠  ۱۸  ١  ٥٩٤/٠ پس آزمون

 ميل به طالق
  ٥٥٧/٠  ٢٠  ٩٦١/٠  ١٣١/٠  ١٨  ١  ٥٠/٢ ش آزمونيپ

  ٢٩٦/٠  ٢٠  ٩٤٥/٠  ١٨٠/٠  ۱۸  ١  ٩٤/١ پس آزمون
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  )مانکوا( رهيانس چندمتغيل کوواريچهارگانه تحل �ها ج آزمونينتا: ٤جدول 
  �دار يسطح معن  خطا �درجه آزاد  هيفرض �درجه آزاد Fآماره   مقدار  نام آزمون

  ۰۰۱/۰  ۱۵  ۲  ۹۶/۳۴  ۸۲۳/۰  ييالياثر پ
  ۰۰۱/۰  ۱۵  ۲  ۹۶/۳۴  ۱۷۷/۰  کلزيو �المبدا

  ۰۰۱/۰  ۱۵  ۲  ۹۶/۳۴  ۶۶/۴  نگياثر هتل
  ۰۰۱/۰  ۱۵  ۲  ۹۶/۳۴  ۶۶/۴  �شه روين ريبزرگتر

  
  ميل به طالقو  ييزناشو يفرسودگ �رهايبر متغ) �رفتار يشناخت يزوج درمان(ر مستقلير متغيتأث: ۵جدول 

مجموع   ريمتغ  رييمنابع تغ
  مجذورات

درجه 
  �آزاد

ن يانگيم
  مجذورات

سطح   Fآماره 
  �دار يمعن

  اندازه اثر

ر ير متغيتأث
  مستقل

  ۶۴/۰  ۰۰۱/۰  ۸۰/۲۸  ۷۵/۶۹۵  ۱  ۷۵/۶۹۵  ييزناشو يفرسودگ
  ۷۶/۰  ۰۰۱/۰  ۲۵/۵۱  ۱۱/۱۶۸  ۱  ۱۱/۱۶۸  ل به طالقيم

  
  بحث 

 يزنـدگ  نـه يزم در مهـم  معضـالت  از يکـ ي

 روز وعيشـ  کـه  اسـت  طالق نام به ا� دهيپد ييزناشو

 خانواده حوزه پردازان هينظر و پژوهشگران آن افزون

 عوامـل  و علـل  مـورد  در کـه  داشته آن بر را ازدواج و

 طبـق . بپردازنـد  قيـ تحق و يبررسـ  به آن بر رگذاريتأث

 يعاطف بحران هتجرب با که است ند�يفرآ طالق ف،يتعر

 حـل  بـرا�  تـالش  بـا  و شـود يمـ  شـروع  زوج دو هـر 

 و هـا نقـش  با ديجد تيموقع به ورود قيطر از تعارض

ن يـ هـدف از ا ). ١(ابـد ييمـ  خاتمـه  ديـ جد يزنـدگ  سبک

بـه   �رفتـار  يشـناخت  يانزوج درماثر  يبررس مطالعه

ل بـه طـالق   يو م ييزناشو يفرسودگبر  يوه گروهيش

 بود کـه  آن از يپژوهش حاک �ها افتهي .بود نيدر زوج

، �رفتـار  يشـناخت  يپس از انجام مداخلـه زوج درمـان  

 �ها ل به طالق در زوجيو م ييزناشو يزان فرسودگيم

دا کـرده  يـ کـاهش پ  �دار يطـور معنـ  ه ش بيگروه آزما

گروه کنترل تفـاوت   �ها ينکه در آزمود ياست در حال

ــ ــاهده نگرد �دار يمعن ــمش ــا .دي ــا حاصــل از جينت ن ي

 و همکـاران کـه   نـدا يل قـات يتحق �هـا افتـه يهش با پژو

 روابـط  بهبـود  بر را رفتار� يشناخت درمان ياثربخش

 يوه درمـان ين شـ يـ و نشان دادند کـه ا  يبررس يجنس

 يروانـ  و ميجس خوبسات احسا حفظ و تيتقو موجب

و همکاران در مطالعه  �عابد ،)۴۰(گردد يم نيزوج در

بر ابعـاد   �رفتار يکرد شناختيرونشان دادند که  خود

دو  ي، همبسـتگ ييت زناشوي، رضاييزناشو �سازگار

دار  ير معنـ يثأ، و ابـزار محبـت تـ   �نفره، توافق دو نفـر 

در پـژوهش   کـه  و همکـاران  �احمـد  ،)۴۱(داشته است

 يشـناخت  يندند کـه زوج درمـا  يجه رسـ ين نتيخود به ا

در  ييزناشـو  �سـازگار  �بر بهبود مولفه هـا  �رفتار

ــه    ــتال ب ــازان مب ــ PTSDجانب ــت ؤم ــوده اس  ،)۴۲( ثر ب

را در  �رفتـار  يشـناخت  يفرد که زوج درمان �اريخدا

 ،وابسته به مواد مخـدر بـه کـار بـرد     �درمان زوج ها

در درمـان   �رفتـار  يشـناخت  �هـا کينشان داد که تکن

 �اسـتاد  ،)۴۳(بوده اسـت  نيزوج مصرف مواد در سو

ــود در  ــژوهش خ ــاران در پ ــان  يو همک ــه درم ــد ک افتن

 ميـزان  تغييـر  در توانـد يمـ  يگروهـ  �رفتـار  يشناخت

هـا�   سـبك  و ناكارآمد ها� نگرش اضطراب، وابستگي،

و  ين ترابـ يو مهـ  )۴۴(باشـد  ثرؤمـ  زوجـين  دلبسـتگي 
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 �هـا  موزشآان کردند که يهمکاران در پژوهش خود ب

، بلـوغ  ير منطقـ يل انتظارات غيتعد بر �رفتار يشناخت

ثر بوده ؤم) ۴۵( در زنان ييزناشو يتيو نارضا يعاطف

ن يـ ج حاصـل از ا ين نتايچن هم .باشد ميهمخوان ، است

 �رفتـار  يشناخت يزوج درمان ييآبر کار يمطالعه مبن

ــا  ــا نت ــژوهشيب ــا ج پ ــت �ه ــاران جارنفل  ،)۴۶(و همک

ــليدات ــاران  ،)۴۷(ويــ ــق و همکــ ــاکر دولــ و  )۴۸( شــ

  .باشديد آنها مييأهمسو و در ت )۴۹(يرحمان

تـوان گفـت   ين پژوهش مـ يا �ها افتهين ييدر تب

CBCT  وجـود  بـا  تـا  دهـد يمـ  ييهـا آموزش نيزوج به 

 بـه  شـدن  کينزد برا� را ييهاروش فرد�، ها� تفاوت

 و ازهـا ين کردن لحاظ رو نيا از .رنديبگ شيپ در گريکدي

 در نـه يزم نيـ ا در فرد� ها�تفاوت و فرد� ها� زهيانگ

 قرار توجه مورد رفتار� ـ يشناخت کرديرو ديجد ديعقا

 نيـ ا بـا  سـازگار�  بـرا�  ييراهبردهـا  و اسـت  گرفتـه 

 داده آمـوزش  ن،يزوجـ  ر�يپـذ  تحمل شيافزا و طيشرا

 ،هـا تفاوت نيا از افراد يآگاه که گفت توانيم. شوديم

 موجـب  و داده شيافـزا  را گريکـد ي از افـراد  شـناخت 

 به خود رفتار� و يجانيه ها�واکنش افراد هک شود يم

 بـه  دادن اعتبـار  ضمن و کرده يبررس را هاتفاوت نيا

 ).۵۰(دباشن داشته شتر�يب يجانيه کنترل ها،تفاوت نيا

هـا اهـداف    در کار بـا زوج  �رفتار يشناخت �ها درمان

ــزا ــش تقوياف ــدهي ــت،  ت کنن ــادل مثب ــا و تب ــوزش ه آم

و  �فکـر  �صـالح الگوهـا  ا ر ويي، تغيارتباط �مهارتها

  ).۵۱(کننديحل تعارض را دنبال م �هاروش

 شـوهر  و زن ، CBCT اصـول  از اسـتفاده  بـا 

 و سـتند يبا مـورد  يبـ  هـا� قضاوت برابر توانند در يم

و  زن نيچنـ  هـم . بردارنـد  انيـ م از را مخدوش ريتصاو

تـر   يمنطقـ  و قيـ دق هـا�  ر�يگ جهينت با تواننديم شوهر

در  �ديــو ناام يباعــث دلزدگــرا کــه  يســوء تفاهمــات

و  چمنيت). ۵۲(نديشوند، برطرف نما ميمشترک  يزندگ

 الگوهـا�  بـه  CBCT در رييـ تغ نديفرا نييتب در همکاران

 و دارنـد  اشـاره  نيزوجـ  تعامالت در فرد� نيب تعامل

 چرخه نيا در نيزوج ها�و شناخت باور نوع معتقدند

آنها  نبجا از گوناگون جاناتيه و رفتارها سبب يتعامل

 درمـان  نـد يآفر در معتقدند همکاران و چمنيت. شوديم

 و انتظارات در ادراکات، رييتغ جاديا رفتار�، ـ يشناخت

 ،يانتخـاب  توجـه  اصـالح  کنـار  در نيزوجـ  ارهـا� يمع

 گريکـد ي بـه  نسـبت  آنها اتيو فرض انتظارات، اسنادها،

 نيزوجـ  يجـان يه و رفتار� ها�واکنش در رييتغ باعث

 بـا  درمـانگر  ادامـه  در و شـود يمـ  گريکـد يبـه   نسـبت 

رفتـار�،   تبـادل  چـون  هـم  رفتار� ها� مهارت آموزش

 و دادن گـوش  مسـئله،  حـل  ييتوانـا  ،يگسستگ کاهش

 را اسـتحکام  ديـ جد يتعـامل  الگوهـا�  کـردن،  صـحبت 

 رفتـار�  يشـناخت  درمـان  ريسـ  در واقع در. بخشد يم

ا ي نيزوج موجود بر مشکالت تمرکز جا� به گر درمان

برخـورد   بـه  معطـوف  را خود ه توجهياول ها�يگآشفت

 هـا� يآشفتگ ايمشکالت  نيا با نيزوج �ناسازگارانه

 واقـع  در هيها� ثانويآشفتگ اصالح با و کنديه ميثانو

 را هيـ اول هـا� يآشـفتگ  بـه  يدگيرسـ  نحـوه  نيزوجـ 

 و برنـد يمـ  نيبـ  از آنها را زمان مرور به و آموزند يم

 تيرضـا  بيـ ترت نيبد و ندشويم آن مجدد جاديا مانع

  ).۳۵(ابدييم شيافزا شيخو ييزناشو روابط از آنها



فرسودگي زناشوييبر  اثر زوج درماني شناختي رفتار� به شيوه گروهي  

1081 )١١٨شماره پي در پي(١٣٩٥بهمنـ ١١ـ شماره ٢١مجله ارمغان دانش ـ دوره 

تـوان اضـافه   يدست آمده مه ج بين نتايدر تبب 

 يفرســودگ ياز نشــانگان مهــم و اصــل يکــيکــرد کــه 

باشـد کـه در بطـن     مي يها،  افسردگدر زوج ييزناشو

 از يبخش د اشاره کرد که يبا  .کنديرشد م يفرسودگ

 ها� تيشکا افسرده، خلق(مانند مدار فسردها رفتارها�

 اسـت  ييرفتارهـا  )يارزش يب احساس ،يروان و ميجس

 در يمنفـ   ميکال رفتارها� از ييباال سطح جهينت در که

 به همسران که معنا نيبد شوند،يم تيتقو خانه طيمح

 رفتارهــا� بــا ســهيمقا در وار افســرده رفتارهــا�

 لحـاظ  بـه  چـه  و يعـاطف  لحـاظ  بـه  چه انه،يپرخاشگرا

 واقـع  در. دهنـد يم نشان يمتفاوت ها�واکنش رفتار�

 پرخاشـگر�  همسـرش  وار افسـرده  رفتارها� به فرد

 متقـابالً  همسـرش  کـه  يزمـان  تـا  دهديم نشان کمتر�

-گونـه  افسرده رفتارها�. زند يم پرخاشگر� به دست

 مانند يمنفعل رفتارها� و يمنف ها�ييخودگو مانند ا�

 و بحـث  از دنيکنارکشـ  ،يچشـم  هرابطـ  برقرار� عدم

 در هـا پرخاشگر� زانيم ظاهر به اگرچه ماندن ساکت

 اما دهد،يم کاهش را ييزناشو ها� تعارض بروز نيح

 و گرفتـه  فاصـله  گريکـد ي از يعـاطف  لحـاظ  به نيزوج

 ميعال و ندارد وجود آنها ازدواج در مسئله حل فرصت

 در يدرمان اهداف از يکي شود،يم تيتقو زين يافسردگ

 الگوهـا�  نيچنـ  شکسـتن  ،رفتـار� ـ   يشناخت کرديرو

 و رفتـار�  ،يشـناخت  الگوها� اصالح با مخرب يتعامل

 هـا  کيتکن نيا از هدف واقع در. باشديم هازوج يجانيه

 هـا� حـل  راه تـا  کنـد  قـادر  را افـراد  کـه  اسـت  نيـ ا

  ).۳۵ـ۵۳(کنند دايپ مشکالتشان حل برا� را کارآمدتر�

CBCT يفرسـودگ  �دارا �اج هـ در درمان زو 

 باورهـا�  ،يشناخت خطاها� دارا� اغلب ، کهييزناشو

تـالش   هستند، ييزناشو يزندگ در مخرب و يرمنطقيغ

 باورها� و اسناد به نسبترا  نيزوج آگاهيتا کند يم

 ،هـا  نيتمـر  بـا انجـام   نيچنـ  هـم  . ببـرد  باال  يرمنطقيغ

 ،هـا  هجلسـ  از رونيـ ب فيتکـال  و يآموزشـ  هـا�  هجلسـ 

 آنان يموجب فرسودگ که يغلط �ها شناخت و باورها

ــاصــالح نما اســت، شــده ــب CBCT. دي ــود موج  بهب

 هـا� مهـارت . گـردد  مـي  نيزوجـ  رفتـار�  هـا�  مهارت

 و نديخوشـا  و مثبت رفتارها� مبادله به منجر رفتار�

 رييـ تغ نيچن هم. شوديم هيتنب و يمنف رفتارها� کاهش

ــتغ بــه نيزوجــ رفتــار و احســاس در ــن نگــرش ريي  زي

 مثبــت ريتــأث پــاداش ـــ نــهيهز نــرخ بــر و انجامــد مــي

 نـامعقول  انتظارات باورها، اصالح CBCTدر  .گذارد يم

 کاهش باعث گريکدي رفتار از نيزوج اسنادها� غلط و

هـا�   جنبـه  شـناخت  شيافـزا  و مـورد  يب ها�دلخور�

 کـاهش  بـه  تيـ نها در کـه  خواهـد شـد   رفتـار  مثبـت 

ــو م ييزناشــو يفرســودگ ــه طــالقي ــد مــي ل ب . انجام

ــه ماننــد ســا پــژوهش حاضــر  �هــا دارار پــژوهشيب

 �پـژوهش بـر رو   �اجـرا . بوده اسـت  ييهاتيمحدود

گــر يرا بــه د ج آنيم نتــايشــهر گرگــان تعمــ �هــا زوج

وه يشـ  .سـازد  مـي شهرها و مناطق بـا مشـکل مواجـه    

بـودن ابـزار    يدر دسـترس، خـود گزارشـ    �ريگ نمونه

ن يـ در ا �ريـ گيمورد استفاده، و عـدم وجـود مرحلـه پ   

ق حاضر است يگر تحقيد �ها تيز از محدوديپژوهش ن

 ســطح بــودن متفــاوت .وجــه نمــودد بــه آن تيــکــه با



محمد� و همکارانمحمد   

 

1082 )١١٨شماره پي در پي(١٣٩٥بهمنـ ١١ـ شماره ٢١مجله ارمغان دانش ـ دوره                                                                                   

 اثرگـذار�  ميزان در تواندمي نيز هاآزمودني تحصيالت

 محدوديت يك عنوان به بايد كه باشد ثرؤم رويكرد اين

بـا توجـه بـه     .شـود  گرفتـه  نظر در حاضر پژوهش در

 در شـود مـي  وهش پيشـنهاد ن پـژ يـ ج حاصـل از ا ينتا

تـر اثـرات    قيـ ن دقيـي نـده بـه جهـت تع   يآ هـا�  پژوهش

ز يـ پيگيـر� ن  مرحلـه  �رفتار يکرد شناختيرو يدرمان

 مقايسه پژوهش اين نتايج آنها با نتايج و گنجانده شود

ن مـدل  يـ ا ريتـأث  نيکـه محققـ   گـردد  مـي شنهاد يپ. شود

 يبررس مورد ييزناشو �رهايمتغ ريسا بر را يدرمان

 يپژوهشـ  هـا�  طـرح  در قالـب  نيچنـ  هـم  و داده قـرار 

 يبررسـ  مـورد  درمـان را  مختلف ندها�يآفر مورد�،

سـه  يبـه مقا  ييهـا گردد پژوهشيشنهاد ميپ .قراردهند

ــان ياثربخشــ ــار يشــناخت يزوج درم ــا د �رفت ــر يب گ

 يو خانوادگ يدر حوزه زوج يزوج درمان �کردهايرو

وه يشـ ن يـ ا يياز کـارآ  �تـر  ر روشنيبپردازند تا تصو

کشـور مـا بـه دسـت      يبا توجه به بافت فرهنگ يدرمان

بـر کـاهش    کـرد يرو نيـ ا ياثربخشـ  بـه  توجـه  بـا . ديآ

 شـود  مي شنهاديپ ل به طالق يو م ييزناشو يفرسودگ

ها، مراکز مداخلـه در بحـران خـانواده، مراکـز      سازمان

 و يدولت و مراکز کاهش طالق، مراکز مشاوره خانواده

 کـرد يرو نيـ ا از وادهآمـوزش خـان   يمتـول  يخصوص

و بهبـود   يخـانوادگ  و ييزناشـو  مشکالت حل درجهت

  .ندينما استفاده نيروابط زوج

 

  �ريگ جهينت

ــدر ا ــان ي ــر زوج درم ــژوهش اث ــناخت ين پ  يش

ل بــه طــالق در يــو م يبــر کــاهش فرســودگ �رفتــار

انگر يـ ج مطالعه بينتا .قرار گرفت ين مورد بررسيزوج

 يکـاهش فرسـودگ   بر ين مدل زوج درمانيآن بود که ا

 زوج .ثر بــوده اســتؤن مــيل بــه طــالق در زوجــيــو م

 يالتقـاط  ها�درمان از يکيرفتار�  ـ  يشناخت يدرمان

 نهپشـتوا  از که درمانگران است به وسيله شده يمعرف

از  .اســـت  برخـــوردار يتـــوجه  قابـــل  يپژوهشـــ

تـوان در دو سـطح   ين پـژوهش مـ  يـ ا �آوردهـا  دسـت 

در سـطح  . کـرد  �ريگ جهين شرح نتيبه ا يو عمل �نظر

 �هـا ج پـژوهش يتواند نتـا ين پژوهش ميج اينتا �نظر

پـژوهش   �ها افتهي، يدر سطح عمل. د کندييأن را تيشيپ

و  يآموزشـ  �هـا ن برنامـه يتـدو  �تواند برايحاضر م

  .رديمورد استفاده قرار گ يدرمان

  

  تشکرتقدير و 

داننـد تـا از   يبـر خـود الزم مـ    يگروه پژوهش

ت محترم مرکز مشاوره و خـدمات  يريمد �ها�همکار

ــيزوج  ميو تمــا نيراســت يروانشــناخت ــکــه نها ين ت ي

ل تشــکر و کمــا ، داشــتند انرا بــا پژوهشــگر �همکــار

ان يپژوهش حاضر حاصل پا .را داشته باشند يقدردان

 ينـه شخصـ  يبـا هز نبـوده و   يا طـرح پژوهشـ  يـ نامه 

  .سندگان انجام شده استينو
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Abstract 

Background & aim: Couple burnout is one of the phenomena which involve many couples, it is among the 
main causes of emotional divorce, and without proper management and treatment, and it can lay the ground 
for formal divorce among couples. Cognitive behavioral couple therapy is one of the existing approaches in 
the couple therapy field, the efficiency of which has been established for resolving many marital problems. The 
present study was designed by the aim of investigating the effect of group cognitive behavioral couple therapy 
on couple burnout and divorce tendency in couples.   

Methods: The present research was of applied research type. The research method was semi-empirical with 
a pretest-posttest with control group design. The research population included all the couples with marital 
conflict and problems who, after a recall announcement of the researcher, visited the counseling and 
psychological services center located in Gorgan city in 2014. By using the available sampling method, 20 
couples were selected among the volunteer and qualified couples for the research, and they were assigned 
into experiment and control groups (10 couples per group) by random assignment. In the present research, 
the Pines burnout questionnaire (1996) and divorce tendency scale of Rouswelt, Johnson, and Mouro (1986) 
were used for gathering the data. After taking the pretest, the group cognitive behavioral couple therapy based 
on the couple therapy model of Baucom  and colleagues (2008) was held in 10 2-hour weekly sessions for the 
experiment group couples, while the control group couples received no intervention. The data were analyzed 
through descriptive statistics method and multivariate covariance analysis (MANCOVA) in SPSS v.20.  
 
Results: The multivariate covariance analysis results for couple burnout (F= 28.80) and divorce tendency (F= 
51.25) suggested that there was a significant difference between the couples of experiment and control 
groups (P< 0.01). According to the posttest scores of the experiment control groups for these two variables, it 
was recognized that the cognitive behavioral couple therapy has led to reduction in couple burnout and 
divorce tendency among the couples of the experiment group in comparison to the control group in the 
posttest stage.    
 
Conclusion: The research findings indicate that the cognitive behavioral couple therapy model can reduce 
marital problems, and using this couple therapy approach is recommended for working with the couples 
involved in marital problems with divorce demand.   
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