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Abstract 

Introduction: One of distress and psychological anomalies, which decreases or fades the love and 

affection between couples over time, causes emotional and mental problems, and finally leads to 

emotional or formal divorces, is couple burnout. This study aimed to evaluate the efficiency of 

relationship enhancement program on reducing couple burnout. 

Methods: This study was of the quasi-experimental method with a pretest-posttest design with 

control group and follow-up. The population of the study consisted of all the married couples with 

marital problems who were referred to Hamyaran Salamat Ravan institute in Bojnurd city, Iran in 

spring and summer of 2014, and were ready to participate in the sessions. Based on purposeful and 

available sampling method, 20 couples who had received the highest scores in couple burnout based 

on inclusion and exclusion criteria for the study were considered eligible to participate in the 

sessions; they were assigned to intervention and control groups by random assignment (n = 1 per 

group). The assessment tool was couple burnout measure (CBM) of Pines (1996), which was 

completed by subjects in pretest, posttest and follow-up (one month) stages. The dependent variable 

(relationship enhancement program) was held in eight sessions of 1.5 hours in groups with step-by-

step method, with the sequence of one session per week for the intervention group. The control 

group received no intervention until the end of the experiment. The research data were analyzed 

through univariate covariance analysis in SPSS 18. 

Results: The results of the analysis suggested that, at posttest, the relationship enhancement 

program significantly reduced couple burnout in the experimental group, and the results were 

consistent enough up to the follow up stage. 

Conclusions: The results of this study indicated that the marital relationship enhancement program 

was effective in reducing couple burnout and this method of intervention can be used as an effective 

method for improving marital relationships and for solving marital problems of clients in counseling 

centers and couple-therapy group sessions. 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

 و نیشتریب رندهیبرگ در یاجتماع واحد گروه یک عنوان به خانواده

 یزندگ و ازدواج اساس بر هک است یانسان مناسبات نیتر یاساس

 یارتباط توان یم را ازدواج رفته، هم یرد. رویگ یم لکش ییزناشو

 هک یارتباط است؛ یا گسترده و رینظ یب تیتمام یدارا هک دانست

. (1)است  یاجتماع و یاقتصاد ،یروان ،یعاطف ،یستیز ابعاد یدارا

کنند. در آن  زندگی زناشویی خود را با عشق آغاز می هازوجبسیاری از 

کنند که آتش عشقشان روزی فروکش خواهد  زمان آنها هرگز فکر نمی

 اند، کمتر که به تازگی ازدواج کرده ییهازوج کندیمعنوان  Ellis .کرد

رنگ آنها کم یاافسانهکنند که ممکن است زمانی عشق  به این فکر می

 .(2)ت زمانی است که فرسودگی آغاز شده است شود و این درس

 چکیده

 یرا کم رنگ تر کرده و گاه نیزوج نیکه به مرور زمان عشق و عالقه ب یروان شناخت یها یها و نابهنجار یاز آشفتگ یکی :مقدمه

آنها  ی( و طالق رسمی)طالق عاطف یتفاوت یسرد و ب ی، ادامه روابط یو روان یکند و موجب مشکالت روح یبه طور کامل آنرا محو م

 ییزناشو یارتباط برکاهش فرسودگ یساز یبرنامه غن ییکارآ یاست. پژوهش حاضر با هدف بررس ییزناشو یکند، فرسودگ یرا فراهم م

 زوج ها انجام شد.

باشد. جامعه یبا گروه شاهد م یریگیپس آزمون و پ-آزمون شیو با استفاده از طرح پ یتجرب مهیمطالعه حاضر از نوع ن :روش کار

سالمت روان شهر بجنورد در بهار و  ارانیمراجعه کننده به مرکز هم ییمشکالت زناشو یدارا نیزوج یپژوهش را تمام نیا یآمار

 بر هدف و یمبتن یرینموده بودند. بر اساس نمونه گ یحضور در جلسات اعالم آمادگ هتدادند که ج یم لیتشک 1333تابستان سال 

ورود و خروج به  یکسب نموده بودند و بر اساس مالک ها ییزناشو ینمرات را در فرسودگ نیشتریزوج که ب25در دسترس،  وهیبه ش

در دو گروه مداخله و شاهد )هر کدام  یتصادف ینیگزیجانتخاب و با داده شده بودند، ا صیشرکت در جلسات تشخ طیمطالعه واجد شرا

آزمون،  شیها در مراحل پ ی( بود که توسط آزمودنPines 1996) ییزناشو یفرسودگ اسیزوج( گمارش شدند. ابزار سنجش مق 15

 یگروه وهیبه ش عتهسا میو ن کیجلسه  8ارتباط( در  یساز یمستقل )برنامه غن ریشد. متغ لیماهه( تکم کی)  یریگیپس آزمون و پ

 .دینگرد هیارا یپژوهش مداخله ا انیگروه شاهد تا پا یگروه مداخله اجرا شد. برا یجلسه برا کیهر هفته  یو گام به گام و با توال

 شدند. لیو تحل هیتجز SPSS18از نرم افزار  یریو با بهره گ رهیتک متغ انسیکوار لیتحل وهیپژوهش به ش یهاداده

داخله گروه م نیرا در زوج ییزناشو یارتباط، فرسودگ یساز یداده ها نشان داد که برنامه غن لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا ها:افتهی

 از ثبات الزم برخورداربود. زین یریگیکماکان در مرحله پ جیکاهش داده  و نتا یدر مرحله پس آزمون به طور معنادار

روش  نیموثر است و از ا ییزناشو یارتباط در کاهش فرسودگ یساز یمطالعه نشان داد که برنامه غن نیحاصل از ا جینتا :یریجه گینت

 یزوج درمان یافراد در مراکز مشاوره و گروه ها ییکارآمد در بهبود روابط و حل مشکالت زناشو وهیش کیتوان به عنوان  یم یمداخله ا

 استفاده کرد.

 هاارتباط؛ زوج یساز ینامه غنبر ؛ییزناشو یفرسودگ واژگان کلیدی:
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 افتد. در حقیقت فرسودگی تدریجی است و بندرت ناگهانی اتفاق می

دد. گر شود و فرسودگی آغاز می ق و صمیمیت بتدریج کمرنگ میعش

به  .(3) در بدترین حالت فرسودگی به معنای ویران شدن روابط است

کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی  ، فرسودگی زناشویی Kayserاعتقاد 

به همسر است که با احساس بیگانگی، بی عالقگی و بی تفاوتی زوجین 

به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است 

عنوان یک حالت خستگی ه . پاینز و همکاران فرسودگی را ب(4)

و روانی که در شرایط درگیری طوالنی مدت همراه با  جسمانی، عاطفی

 فرسودگی Howard. (5)مطالبات عاطفی ایجاد می شود می دانند 

 نهایی شکل واقع دانست. در به استرس یافته انطباق پاسخ یک را

فرسودگی  Beruschiو   Ediloich.(0)می باشد  فرسودگی استرس،

گیرند که شامل چهار  ردگی پیشرونده در نظر میرا به عنوان سرخو

ایستایی و رکود - 2اشتیاق  -1مرحله تصاعدی است. این مراحل شامل: 

 .(1)شود  عالقگی و بی احساسی می بی -4ناامیدی و  -3

 می شود، شروع تقاضا و منابع میان تعادل عدم با فرسودگیواقع  در

 واقعیات و سو یک از افراد یها آل ایده و انتظارات میان ناهمخوانی یک

 به است ممکن استرس. است استرس ناهمخوانی، نتیجه .دیگر یسو از

 مدت در ناآگاهانه طور به یا شود مشاهده هشیارانه و آگاهانه طور

 فشار به شروع افراد، تدریج به دوم مرحله در .بماند پایدار طوالنی

 تغییراتی شامل سوم مرحله .کنند می خستگی و فرسودگی عاطفی،

 در را نگرش هایشان افراد مرحله این در و می شود و رفتار نگرش در

 نتیجه سرانجام، تغییر می دهند. همسر و زناشویی زندگی مورد

 . (8)است  فرسودگی

 شیوع فرسودگیدهد که امروزه  تحقیقات کارشناسان خانواده نشان می

درصد از زوجین در ازدواج  55زناشویی بیشتر شده است. به طوری که 

امل فرسودگی خود با فرسودگی زناشویی مواجه می شوند.  اینکه عو

ینی که دچار فرسودگی شده اند ارتباط زوج چیست و آیا ممکن است

به ارتباطی عاشقانه و کارآمد تبدیل کرد، تحقیقات انجام شده به را 

توان به تصورات  امل چندی اشاره کرده اند که در این زمینه میعو

رویایی از عشق، عدم توانایی حل تعارضات زناشویی و اثرات زیان بار آن 

تواند موجب دامنه ای از  بر سالمت فیزیکی و عاطفی زوجین که می

مشکالت رفتاری و هیجانی کودکانی شود که در معرض تعارضات 

های زن و مرد و  خانوده گسترده، تغییر نقشوالدین هستند، زوال 

زناشویی کاهش . از آنجا که فرسودگی (3)باورهای ارتباطی اشاره کرد 

 تواند به عشق و عالقه و افزایش رفتارهای خصمانه را بدنبال دارد، می

 .(15) نارضایتی زناشویی منجر شده و بنیان خانواده را متزلزل سازد

درمانی گوناگون با هدف  -امروزه رویکردها و برنامه های آموزشی 

ها بوجود آمده است.  کاهش تعارضات و آشفتگی ارتباطی میان زوج

هدف این رویکردها کمک به افراد برای سازگاری مناسب تر با مشکالت 

. از جمله (11)های موثرتر ارتباط است  جاری و یادگیری روش

رویکردهایی که برای بهبود و ارتقا روابط و کاهش مشکالت زناشویی 

قابل استفاده است، رویکرد غنی سازی ارتباط است. این رویکرد تلفیقی 

از چهار رویکرد اساسی در روان درمانی است. از نظریه روان پویایی، 

ه قرار گرفتمفاهیم ناخوداگاه و مکانیزم های دفاعی بیشتر مورد توجه 

مفهوم انگیزه برتری طلبی و از مکتب  Adlerاست. از نظریه 

درباره مفاهیم خود، پذیرش، احترام و  Rogersانسانگرایی، نظریه 

همدلی مورد استفاده قرار گرفته است. از نطریه یادگیری این مفهوم 

مورد استفاده قرار گرفته است که رفتارهای تقویت کننده رابطه و 

های مختلف آموزش داد. از  توان به روش ارتباطی را می های مهارت

مفهوم فرد ذی نفوذ و اینکه افراد اطراف  Sullivanنظریه بین فردی 

 .(13, 12)گذارند، اقتباس شده است  ما بر چگونگی رفتار ما تاثیر می

 روانی آموزش رویکرد با خانوادگی درمان یک ارتباط یساز غنی برنامه

 کمک افراد به و است عالئم کاهش یجا به مهارت آموزش بر مبتنی و

 روابط این کیفیت حال عین در کنند و بهتر را شان روابط تا می نماید

 رویکرد این در خالصه طور به .(14)نمایند  حفظ زمان طول در را

 اساسی ینیازها یارضا به که شوند می داده آموزش هایی مهارت

 لذت و امنیت ،یوفادار اعتماد، تعلق، مهربانی، عشق، مانند خانواده

 یارتقا در عامل مهمترین تواند می دلسوزانه حساسیت کند. می کمک

 و سازنده صمیمیت ایجاد و ها زوج رابطه به بخشیدن اعتبار و امنیت

 مراجعان به ابتدا درمانگر برنامه باشد. در این یفرد رشد یبرا سالم جو

 آنها به سپس و است کرده درکشان کنند، احساس کند می کمک

 سپس وبشناسند  روشن تر صورت به را مشکالتشان تا کند می کمک

 با تا کند می کمک آنها به خاص یها مهارت ییادگیر که ببرند پی

مهارت بهم  3در این رویکرد  .(15)کنند  حل را مشکالت هم یهمکار

 -2مهارت ابزار گری  -1پیوسته  به زوج ها آموزش داده می شود: 

مهارتهای حل مساله و  -4مهارتهای بحث و مذاکره  -3مهارت همدلی

 1مهارتهای تغییر خود  -0مهارتهای آسان سازی و تساهل  -5تعارض 

 -3عمیم و مهارتهای انتقام و ت -8مهارتهای کمک به تغییر همسر  -

 .(10)مهارتهای نگه داری و تداوم 

های گوناگونی درباره کارآیی برنامه غنی سازی ارتباط در بافت  پژوهش

زوجی و خانوادگی انجام گرفته و آن را رویکردی موثر نشان داده است. 

Shollenberger یارتقا بر را رتباطا یاثربخشی برنامه غنی ساز 

 شیوه این که داد نشان و نمود بررسی زوج28 یرو زناشویی یسازگار

 زناشویی مسائل در یهمفکر و توافق زناشویی، یسازگار افزایش باعث

 اعتبار ارتباط یساز غنی که دهد می نشان شواهد است.  این شده

 با را پژوهشی Brooks. (11) دهد می نشان مدت بلند در را مناسبی

 22 یرو بر که زوجین ارتباط یدرمانی غنی ساز گروه برنامه عنوان

 برنامه که داد نشان نتایج. داد انجام بودند، نابسامان روابط یدارا که زوج

 اعتماد، زناشویی، یسازگار افزایش به منجر ارتباط یغنی ساز

و  Accordino .(18)شود  می زوجین میان روابط بهبود و صمیمیت

Guerney  اثر بخشی برنامه غنی سازی ارتباط را بر کیفیت زناشویی

نتایج حاکی از آن بود که  .افراد زندانی و همسران آنها بررسی نمودند

این برنامه باعث افزایش سازگاری زناشویی، سازگاری عمومی  و سالمت 

 Joanningو  Brock. (13)روانی زندانیان و همسران آنها شده است 

های تعامل زوجی در یک نمونه  برنامه غنی سازی ارتباط را با برنامه

مرکب از زوج های مضطرب و غیر مضطرب مقایسه کردند. نتایج نشان 

داد که غنی سازی ارتباط در بهبود تعامل و رضایت زوجی موثر تر است. 

شرکت کنندگان در غنی سازی ارتباط بعد از سه ماه پیگیری همچنان 

. در ایران نیز اثر بخشی برنامه غنی (25)نمرات باالیی را بدست آوردند 

، بهبود (21)وابط زناشویی زوجین سازی ارتباط بر بهبود کیفیت ر

، صمیمیت زناشویی زوجین هر دو (22)راهبردهای مقابله ای زناشویی 

 (24)و کاهش تعارضات زناشویی زوجین  هر دو شاغل  (23)شاغل 

 ن تایید شده است.آبررسی گردیده و اثربخشی 
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فرسودگی زناشویی یکی از مشکالت زوجی شایعی است که زندگی 

بسیاری از زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد. افرادی که دچار 

فرسودگی زناشویی هستند ، احساس از پا افتادگی جسماتی، عاطفی و 

کنند، آزرده خاطر و دلسردند، عالقه ندارند چیزی را توضیح  روانی می

 کنند که بدهند و یا در جهت حل مشکالتشان گام بردارند. تصور می

شان نقطه امیدی باقی نمانده است. از آنجا که  دیگر برای آنها در رابطه

پدیده فرسودگی زناشویی در زوجین با احساساتی مانند خشم، نفرت، 

دی و سرخوردگی نسبت به همسر همراه است و انباشته شدن این ناامی

احساسات دردناک به مرور زمان در زوج باعث بی میلی و ناخشنودی 

گردد و زندگی در کنار شریک زندگی را غیر قابل  نسبت به همسر می

لذا توجه به این پدیده و اثرات مخرب آن و همچنین  سازد، تحمل می

از سیستم زوجی بسیار مهم است. همچنین  درمان به موقع آن برای

 از مقدمات یکیه بروز پدیده فرسودگی زناشویی در افراد ک ییآنجا

مناسب درمان  ین مشکل به گونه ایباشد و اگر ا یو طالق م ییجدا

نگردد، زوج تصمیم به طالق خواهند گرفت و با توجه به مطالبی که 

ارتباط در حل مشکالت درباره کارآیی و سودمندی برنامه غنی سازی 

زناشویی و بهبود ارتباطات زوجین بیان گردید و با عنایت به اینکه در 

های داخلی و خارجی، تاکنون  جستجوهای انجام شده در پژوهش

پژوهشی به بررسی تاثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر فرسودگی زناشویی 

ا ی رسد. لذنپرداخته است، انجام پژوهشی در این باره ضروری به نظر م

در پژوهش حاضر کارایی برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش فرسودگی 

 زناشویی زوج ها مورد بررسی قرار گرفت.

 روش کار

 -پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و در آن از طرح پیش آزمون

پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد استفاده شد. جامعه پژوهش را 

مشکالت زناشویی و ارتباطی و فقدان  هایی که دارای تمامی زوج

دادند که پس از  صمیمیت در رابطه با همسرشان بودند، تشکیل می

اطالع رسانی محقق در خصوص تشکیل جلسات آموزشی با هدف حل 

مشکالت زناشویی به مرکز همیاران سالمت روان شهرستان بجنورد در 

جلسات مراجعه نموده و جهت شرکت در  1333بهار و تابستان سال

ثبت نام نموده بودند. از میان تمامی زوجین ثبت نام کرده برای حضور 

زوج که شرایط ورود به مطالعه را داشتند و در پرسشنامه 25در جلسات، 

فرسودگی زناشویی نمرات بیشتری نسبت به سایرین کسب کرده بودند، 

به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در 

زوج( قرار گرفتند. شرایط ورود  15گروه مداخله و شاهد )هر گروه دو 

تکمیل فرم  -2تحصیالت ابتدایی به باال،  -1افراد به مطالعه شامل 

حضور هر دو عضو  -3رضایت نامه درمان و مشارکت در تمام جلسات 

 -5گذشت حداقل دو سال از زندگی مشترک،  -4زوج در جلسات 

عدم دریافت خدمات روانشناختی و مشاوره  -0متقاضی طالق نبودن و  

فردی در خارج از جلسات گروه بود. مالک های خروج افراد از مطالعه 

مصرف داروهای  -2سابقه بستری در بیمارستان های روانپزشکی  -1نیز 

مصرف هر نوع داروی آرامبخش، الکل و  -3روانپزشکی و روانگردان، و 

 هیانیب شده در مطرح مفاد مطالعه نیا مواد مخدر در نظر گرفته شد. در

Helsinki (25) حیتوض توان به می ها آن جمله از که دیگرد تیرعا 

 مورد مطالعه، یواحدها از آگاهانه تیرضا کسب و پژوهش اهداف

 ضرر مطالعه، بدون از خروج حق پژوهش، در شرکت بودن یاریاخت

 صورت در جیدادن نتا قرار اریاخت در و سؤاالت به پاسخ مداخله، بودن

 .کرد اشاره لیتما

 شرح مختصری از جلسات برنامه غنی سازی ارتباط :1جدول 

 روند جلسه

 جلسه اول : معارفه، برقراری ارتباط اولیه،  اجرای پیش آزمون ، گرفتن تعهد، آشنایی با اصول ، مقررات و اهداف جلسات

جلسه دوم: آموزش مهارتهای صحبت کردن و مناظره به عنوان مهارت بنیادی اول، مدلسازی مهارتهای برای اعضا، ارایه تکلیف)مشخص کردن یک 

 صحبت کردن در مورد آن با همسر(. موضوع مشترک با همسر و

اعضا، ارایه  جلسه سوم : مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش مهارت خود ابرازی )مهارت دوم( و مهارت همدلی)مهارت سوم(، مدلسازی مهارتها برای

ط به این کند و همسر دیگر فق می خود را درباره یک مسئله بیان تکلیف )تکلیف گفت و شنود؛ بدین صورت که ابتدا یک همسر هیجانات و احساسات

 کنند(. کند و سپس گوینده و شنونده جای خود را عوض می دهد و به گوینده توجه کامل می هیجانات و احساسات گوش می

تکلیف)مشخص جلسه چهارم : مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش مهارت حل تعارض به عنوان مهارت بنیادی چهارم، مدلسازی مهارتها برای اعضا، ارایه 

کردن یک مسئله که زوج در آن تعارض دارند و استفاده از روش حل مسئله در مورد حل کردن آن تعارض؛ بدین صورت که ابتدا تمام راه حل ها 

 نند(.نتخاب کتوسط زوج بیان شود و سپس یک به یک به تحلیل آنها بپردازند و یکی از راه حل ه ارا که به نظر هر دوی آنها مناسب تر می باشد،  ا

ی سجلسه پنجم : مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش مهارت آماده سازی و تسهیل، مدلسازی مهارتها برای اعضا، ارایه تکلیف) افراد گروه به خودشنا

مسئله می  بپردازند، بدین صورت که به شناسایی و نوشتن رفتارها و عکس العمل های خود درباره نوع گفت و شنود، مهارت همدلی کردن و حل

 پردازند تا از این موارد آگاهی کامل کسب نمایند(. 

ه ب جلسه ششم : مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش مهارت تغییر خود، آموزش مهارت تغییر همسر، مدلسازی مهارتها برای اعضا، ارایه تکلیف)با توجه

ید به به بررسی رفتارهای خود بپردازند و هرچه را که مناسب نمی باشد، تکلیف قبلی که در آن اعضا به خودشناسی پرداختند، در این تکلیف اعضا با

 در راستای مهارتهایی که تاکنون به آنها آموزش داده شده است، تغییر دهند(.

تکلیف)اعضا باید مهارت(، آموزش مهارتهای انتقال و تعمیم، ارایه  1جلسه هفتم : بررسی تکلیف جلسه قبل، مرور مهارتهای آموخته شده تاکنون)

 تغییراتی را که تاکنون در رفتارهای خود انجام داده اند در تمامی جوانب زندگی شخصی به کار ببرند(

جلسه هشتم: بررسی تکلیف جلسه قبل، آموزش مهارتهای نگه داری و تداوم، اختتام جلسات، اجرای پس آزمون، هماهنگی جهت برگزاری جلسه 

 پیگیری در یک ماه آینده
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مداخله و شاهد و اخذ پیش  یهاگروهدر  هایآزمودنبعد از جایگزینی 

دقیقه  35جلسه  8آزمون از هر دو گروه، برنامه غنی سازی ارتباط در 

ای با توالی هر هفته یک جلسه به شیوه گروهی برای آزمودنی های 

گروه مداخله اجرا گردید و مهارتهای برنامه غنی سازی ارتباط به صورت 

گر منظم توسط درمانگام به گام و از طریق تکالیف هفتگی و تمرینات 

های گروه شاهد هیچگونه آموزشی تا پایان  ارایه گردید اما آزمودنی

فرایند پژوهش دریافت ننمودند و در لیست انتظار قرار گرفتند. در پایان 

جلسه آموزشی، مجددا دو گروه بوسیله پرسشنامه فرسودگی  8اجرای 

در  مون پیگیریزناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند و برای شرکت در آز

یک ماه آینده با آزمودنی ها هماهنگی بعمل آمد.  پس از اتمام مرحله 

پیگیری جهت رعایت اصول اخالقی و حرفه ای در پژوهش و نیز تشکر 

در اجرای پژوهش، مهارتهای برنامه  شانیهمکاراز گروه شاهد برای 

یه ز اراغنی سازی ارتباط در دو روزمتوالی ب صورت کارگاه برای آنها نی

شد. پکیج جلسات آموزشی در این پژوهش برگرفته از نظریه غنی سازی 

 Guerney (15)تدوین و توسط  Scuka (10)ارتباط بود که بوسیله 

ارایه شده است. شرح مختصری از جلسات برنامه غنی سازی ارتباط در 

 امده است. 1جدول 

 ها استفاده شد.در این پژوهش از ابزار زیر جهت گردآوری داده 

در  (Couple Burnout Measure): مقیاس فرسودگی زناشویی

این پژوهش به منظور اندازه گیری میزان فرسودگی زناشویی از مقیاس 

( استفاده شده است. در 1330) Pinesسوالی فرسودگی زناشویی  21

این مقیاس نمرات باالتر نشان دهنده فرسودگی بیشتر است و حد باالی 

ها باید آنها  . برای تفسیر نمرهباشدیم 21و حد پایین نمره،  141نمره 

را تبدیل به درجه کرد که این عمل از طریق تقسیم نمودن نمره های 

آید.  سوال( به دست می 21)حاصل شده از پرسشنامه بر تعداد سواالت 

 5، نشانگر لزوم کمک فوری، درجه 5ها، درجه بیشتر از  در تفسیر نمره

 3، نمایانگر حالت فرسودگی، درجه 4نشان دهنده وجود بحران، درجه 

و کمتر از آن نیز نشان دهنده  2نشان دهنده خطر فرسودگی و درجه 

برای  83/5مون، باز آز -وجود رابطه خوب است. ضریب اطمینان آزمون

برای دوره  00/5برای یک دوره دو ماهه و  10/5یک دوره یک ماهه، 

گزارش  33/5و  31/5سه ماهه بود. ضریب آلفای اندازه گیری شده بین 

شده است. در ایران نویدی، ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده 

 یبرا پژوهشی . در(20)گزارش کرده است  80/5از آلفای کرونباخ 

 با را آزمون روایی مقیاس فرسودگی زناشویی، این آوردن بدست

 بضری کردند، همبسته Enrich زناشویی  رضایت پرسشنامه

 551/5بدست آمد که در سطح  -/45دو پرسشنامه  این بین همبستگی

>P  در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی (21)باشد  معنادار می .

بدست آمد.  81/5گیری از محاسبه آلفای کرونباخ  با بهرهپرسشنامه 

در دو سطح توصیفی و   SPSS 18با استفاده از نرم افزار هاداده

استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت که در آن متناسب با سطح سنجش 

متغیرها از آمارهای توصیفی) میانگین و انحراف معیار( و استنباطی ) 

 ه( استفاده شد.تحلیل کواریانس تک متغیر

هاهیافت

 15زوج گروه مداخله و  15زوج شرکت داشتند ) 25در پژوهش حاضر 

مالحظه می شود در گروه مداخله  2جدول زوج گروه شاهد( بر اساس 

 35الی  35در طبقه  %35سالگی،  35الی  25افراد در طبقه  35%

تا  45نیز در طبقه  %15سالگی و  45الی  35در طبقه  %25سالگی، 

سالگی قرار داشتند. در مورد تحصیالت گروه مداخله نیز نتایج نشان  45

 ی دیپلم بوده اند ومی دهد، بیشتر افراد این گروه دارای مدرک تحصیل

سال  15الی  5این گروه بین  %45را شامل می شوند و در نهایت  45%

از مدت ازدواجشان می گذرد که بیشترین افراد این گروه هستند. 

اطالعات گروه شاهد نیز در جدول ارایه شده است.

 

 ها ها بر حسب سن،  تحصیالت و مدت ازدواج به تفکیک گروه یع آزمودنیتوز :2جدول 

 درصد یفراوان مدت تاهل درصد یفراوان تحصیالت درصد یفراوان سنو گروه 

         مداخله

 35 0 سال 5تا  1 35 1 سیکل 35 0 سال 35تا  25

 45 8 سال 15تا  5 45 8 پلمید 35 1 سال 35تا  35

 25 4 سال 15تا  15 5 1 پلمیفوق د 25 4 سال 45تا  35

 15 2 سال 25تا  15 25 4 سانسیل 15 3 سال 45تا  45

 155 25 مجموع 155 25 مجموع 155 25 مجموع

         شاهد

 35 0 سال 5تا  1 35 0 سیکل 35 1 سال 35تا  25

 55 15 سال 15تا  5 45 8 پلمید 35 1 سال 35تا  35

 15 2 سال 15تا  15 15 2 پلمیفوق د 25 4 سال 45تا  35

 15 2 سال 25 تا 15 25 4 سانسیل 15 2 سال 45تا  45

 155 25 مجموع 155 25 مجموع 155 25 مجموع
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 میانگین و انحراف معیار دو گروه مداخله و شاهد در متغیر فرسودگی زناشویی :3جدول 

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون گروه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 30/12 55/83 41/1 15/32 28/0 15/158 مداخله

 85/3 45/114 80/0 45/111 14/0 55/112 شاهد

 

ویتنی برای بررسی همتایی دو گروه در متغیرهای  -نتایج آزمون یو من

( U ،434/5  =Z=  55/184(، تحصیالت )U ،111/5  =Z=  130سن )

( نشان داد که این آزمون U ،541/5  =Z=  55/138و مدت تاهل )

( و بنابراین دو گروه در این متغیرها همتا P > 55/5معنادار نمی باشد )

های توصیفی متغیر فرسودگی زناشویی برای دو گروه  شاخص بودند.

مداخله و شاهد در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در 

 آورده شده است. 3جدول 

برای انجام تحلیل کواریانس باید پیش فرض های استفاده از این تحلیل 

 ها ، شامل پیش فرض های نرمال بودن توزیع نمرات، همگنی واریانس

همگنی شیب رگرسیون تایید گردد. برای بررسی نرمال بودن توزیع 

اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج این  -نمرات از آزمون کولموگروف 

 25/1از عدم معناداری انحراف نمره های پیش آزمون ) آزمون که حاکی

 =Z  55/5و <P ( پس آزمون ،)51/1 = Z ،55/5 <P )  پیگیری و

(21/1  =Z  55/5و <P ،از حالت نرمال می باشد ) دهد که  نشان می

باشد.  نرمال می توزیع نمرات فرسودگی زناشویی در این سه مرحله

با توجه  ن لوین استفاده گردید کهها آزمو برای بررسی همگنی واریانس

به عدم معناداری آزمون لوین برای پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 

(55/5 <P می )  توان نتیجه گرفت که پیش فرض همگونی واریانس

 .(4جدول ) باشد ها نیز برقرار می

 

 ها و آزمون نرمال بودن توزیع نمرات متغیر فرسودگی زناشویی در دو گروه مداخله و شاهد همگنی واریانس نتایج آزمون: 4جدول 

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف آزمون لوین 

 Leven test df1 df2 Sig انحراف استاندارد میانگین Z Sig 

 11/5 25/1 30/0 38/115 51/5 38 1 433/5 پیش آزمون

 25/5 51/1 84/11 58/152 10/5 38 1 588/5 پس آزمون

 51/5 21/1 15/15 13/151 12/5 38 1 02/2 پیگیری

 

 نتایج بررسی همگونی شیب رگرسیون :5جدول 

 سطح معناداری Fآزمون  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 51/5 0/3 40/154 2 32/1435 اثر تعامل گروه با پیش آزمون

   35/250 31 32/1055 خطا

 

 جهت بررسی اثر آزمون و پیگیری در متغیر فرسودگی زناشویی (ANCOVA)نتایج تحلیل کواریانس یک راهه :6جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

  51/5 554/5 455/5 11/23 1 11/23 اثرپیش آزمون

 1 01/5 551/5 08/53 30/3118 1 30/3118 اثر گروه )پس آزمون(

 - - - - 25/52 31 31/1333 خطا

 1 04/5 551/5 00/00 81/5554 1 81/5554 اثر گروه )پیگیری(

 - - - - 51/82 31 25/3555 خطا

 

نمرات پیش آزمون، پیش ها و جهت بررسی فقدان تعامل بین گروه

فرض یکسانی شیب رگرسیون بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل این 

( . بنابراین P0/3 = 2,37F , < 55/5فرض نیز مورد تایید قرار گرفت )

آزمون تعاملی وجود ندارد. با ها و پیشتوان نتیجه گرفت بین گروهمی

این  تفاده ازتوجه به تایید شدن پیشفرض های تحلیل کوواریانس اس

 آزمون آماری بالمانع است.

آمده  5جدول با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره که در 

دهد که  ( نشان می P< 51/5و  08/53  =F) Fاست، معناداری مقدار

دار است، بدین معنا که پس از محاسبه اثر پیش آزمون،  اثر گروه معنی

تفاوت دو گروه در میزان فرسودگی زناشویی معنادار است. همچنین با 

میانگین نمرات فرسودگی زناشویی گروه مداخله  3جدول توجه به نتایج 

 ازاز گروه شاهد در مرحله پس آزمون و پیگیری کمتر است که نشان 

اثر الگوی درمانی بر کاهش فرسودگی زناشویی دارد.  همچنین مقادیر 
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دهد که در مرحله پیگیری با  نشان می 0جدول نمایش داده شده در 

کنترل پیش آزمون فرسودگی زناشویی گروه مداخله و گروه شاهد، از 

=  00/00د. )شو لحاظ فرسودگی زناشویی تفاوت معناداری مشاهده می

F  51/5و >P گیرد،  (. بدین ترتیب فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می

به عبارت دیگر برنامه غنی سازی ارتباط فرسودگی زناشویی را در 

زوجین در مرحله پس آزمون و پیگیری به طور معناداری کاهش داده 

درصد بوده  01است. میزان تاثیر برنامه آموزشی در مرحله پس آزمون 

درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون فرسودگی  01ست؛ یعنیا

زناشویی مربوط به تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط )عضویت 

 باشد.  گروهی( می

 بحث

در این مطالعه به بررسی کارایی برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش 

یل لفرسودگی زناشویی زوج ها پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تح

داده ها نشان داد که میانگین نمرات فرسودگی زناشویی زوجین گروه 

مداخله در مقایسه با گروه شاهد در مرحله پس آزمون و پیگیری کاهش 

چشمگیری داشته است. به عبارت دیگر برنامه غنی سازی ارتباط میزان 

فرسودگی زناشویی زوج ها را در گروه مداخله به طور معناداری کاهش 

و اثربخشی این برنامه یک ماه پس از اتمام جلسات آموزشی نیز داده 

 حفظ شده است. نتایج حاصل از این مطالعه با یافته های تحقیقات

Blanchard فراتحلیل نشان  روش با مطالعه خود  در و همکاران که

 مؤثر زناشویی یسازگار افزایش بر ارتباط یساز غنی آموزش که دادند

و همکاران که زوج درمانی گروهی به شکل  Murry؛ (28)است  بوده

غنی سازی ارتباط را بر بهبود عزت نفس و ابعاد ارتباط زوجین بررسی 

کردند و نتیجه گرفتند که غنی سازی ارتباط عزت نفس، صمیمیت، 

 Shollenberger ؛(23)زوجین را افزایش داده است تعهد و سازگاری 

 یرو زناشویی یسازگار یارتقا بر را ارتباط یاثربخشی غنی ساز که

 یسازگار افزایش باعث شیوه این که داد نشان و نمود بررسی زوج28

همسو  (11)است  شده زناشویی مسائل در یهمفکر و توافق زناشویی،

ارتباط  و در تایید آنها می باشد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش در

با اثربخشی بلندمدت برنامه غنی سازی ارتباط با یافته های پژوهش 

 و ارتباط یغنی ساز برنامه بخشی اثر مقایسه و بررسی که بهنظری 

شاغل پرداخت  دو هر زوجین زناشویی رضایت بر محور، حل راه شاورهم

 مختلف ابعاد افزایش بر یمعنی دار تأثیر رویکرد دو هر که داد و نشان

 زمان ،یپرخاشگر ابعاد بر ارتباط یغنی ساز ولی داشته اند، یسازگار

این است و  داده نشان یبیشتر بخشی اثر مالی مسائل و بودن هم با

 و صمیمیت استقالل، زناشویی، یرضایتمند افزایش باعث برنامه

است،  شده زوجین در دوره پیگیری سه ماهه نیز بین در پذیرش

. نتایج پژوهش حاضر همچنین با یافته های (35)مطابقت دارد 

، (13) ، دوکتErsanli (31) و Brock (18) ،Kalkanتحقیقات 

مبنی  (33) و نظری و همکاران (24) و مظهری (32)اولیا و همکاران 

بر اثر بخشی برنامه غنی سازی ارتباط بر شاخص های مربوط به روابط 

 زناشویی همخوان می باشد.

 آموزش هسته که آنجایی در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت از

 نحوه صحیح صحیح، و مناسب یگفتگو ارتباط یغنی ساز رویکرد یها

 می تواند است، ها زوج بین ارتباط در دادن گوش و کردن صحبت

 مشکالت می دانیم که همانطور  بخشد. بهبود زناشویی را مشکالت

 از صحیح و ارتباط مناسب یبرقرار در ها زوج ناتوانی و ارتباطی

پایین  و یناسازگار و نارضایتی نتیجه در و تعارض عوامل بروز مهمترین

 و شدن مجهز است می شود. بدیهی زناشویی زندگی کیفیت آمدن

 به تواند می صحیح و مناسب ارتباطی یها به مهارت ها زوج آگاهی

 .(34)گردد  منجر زندگی زناشویی بیشتر چه هر یسازگار و رضایت

توجه به اینکه در این برنامه بخشی از فرایند برنامه غنی سازی ارتباط  با

به آموزش مهارتهای بحث و مذاکره و حل تعارض اختصاص داده شده 

و انتقال آن به محیط خارج  توان گفت که آموزش این مهارتها است، می

از جلسات آموزشی به زوج ها در نیل به توافق و همفکری کمک نموده 

است. مهارت ابزارگری شرکت کنند گان را قادر به فهم بهتر منابع 

استرس، نیاز ها و تمایالتشان می سازد و به طریقی که کمترین احتمال 

وجود داشته  ایجاد واکنش های دفاعی ، اضطراب، خصومت و تعارض

باشد و بیشترین احتمال فراخوانی فهم همدالنه، همکاری و حمایت 

وجود داشته باشد، قادر به ابراز گری در مقابل دیگران می شوند. این 

مهارت افراد را در فرایند حل تعارض و حل مساله به صورت سریع و 

کند. مهارت همدلی مشارکت  موفقیت آمیز و با اضطراب کمتر یاری می

کنندگان را برای فهم دلسوزانه بیشتر از نیازهای مراجعان در زمینه 

نیازهای هیجانی، روان شناختی و نیازهای بین فردی و تمایالت دیگران 

و فراخوانی رفتارهای باز ، صادقانه، قابل احترام و اعتماد، مشترک، 

رفتارهای هم حسی، نظارتی و صمیمی با دیگران با سرعت و میزان 

سازد. مهارت بحث و مذاکره به افراد برای حفظ فضای  ماده میبیشتر آ

هیجانی)عاطفی( آموخته می شود تا از این طریق از افزایش خشم 

 .(10, 15)جلوگیری شود 

به عبارت دیگر در دیدگاه غنی سازی روابط آنچه در بلند مدت مهم 

است و در دوره های غنی سازی ارتباط به دست می آید روابط زوجی 

نگر و منصفانه، توانایی حفظ  سالم، توانایی حل مساله به روشی دو سو

بحث و حل مساله، توانایی اتخاذ دیدگاه فرد دیگر، جو مراقبتی در طول 

توانایی به وضوح دیدن خود و دیگری، توانایی مانع شدن یا کاهش دادن 

منفی و خشم، توانایی تغییر در الگوهای  -چرخه های تعاملی منفی

رفتاری مورد انتظار فرد، کمک به فرد برای رسیدن به تغییرات مطلوب 

به شریک خود تا تغییراتی را که می خواهد مورد انتظار خودش و کمک 

ارتباط،  یساز یرد غنیک. همچنین در جلسات رو(21)انجام دهد 

ت، یجاد رضایا یه آنها را براکرا  یژه ایو یشرکت کنندگان مهارتها

شد،  کمکام رابطه الزم دارند، آموختند، به افراد کو استح یکینزد

گردد،  یم ییزناشو یه موجب استرس و اختالف در زندگکرا  یالتکمش

ن آزمودنی ها یاد گرفتند ینند، همچنکحل  یو به طور موثر ییرا شناسا

 یها رنده حالتیه در بر گک یا یارتباط یچگونه بر اساس الگوها

ه موجب ک یهمراه با احساسات و حذف اظهارات یها ، رفتاریاحساس

 نند.کاقدام  ییپرده گو یلطمه به همسر است، به ب

در تبیین نتایج می توان اضافه کرد در روند جلسات غنی سازی ارتباط 

شرکت کنندگان توانستند در تنیجه یادگیری و بکارگیری مهارتهای 

 مثل یجانات منفیه ارتباطی موثر و پذیرش، درک و احترام به همسر،

اهش داده ، روابط خود را با همسرشان کرا  کامی و ...خصومت، رنجش، نا

بازسازی نموده و با استفاده از مهارتهای همدلی، حل مساله و حل 

تعارض مشکالت زناشویی خود را با همسرشان به شیوه ای صحیح حل 

نموده و بدین ترتیب فرسودگی زناشویی شان کاهش یابد. این پژوهش 

همراه بوده است. نیز به مانند دیگر پژوهش ها با محدودیت هایی 
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پژوهش حاضر بر روی زوج های شهر بجنورد انجام گرفته، لذا در تعمیم 

نتایج به دیگر شهرها و مناطق باید جانب احتیاط را رعایت کرد. 

محدودیت دیگر این پژوهش استفاده از نمونه گیری در دسترس است 

ر اکه تعمیم نتایج را با مشکل مواجه می سازد. خود گزارشی بودن ابز

ست که توجه مورد استفاده نیز یکی دیگر از محدودیت های پژوهش ا

 به آن ضروری می باشد.

 گیرینتیجه

در این پژوهش کارآیی برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش فرسودگی 

ها حاکی از آن بود که  ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته زناشویی زوج

سات برنامه غنی سازی میزان فرسودگی زناشویی در زوجین پس از جل

ارتباط به طور معناداری کاهش پیدا کرده و برنامه غنی سازی ارتباط 

پس از گذشت یک ماه از اتمام درمان، همچنان اثربخشی خود را حفظ 

تواند اطالعات مفیدی را برای  های این پژوهش می کرده است. یافته

برنامه غنی  مشاوران و درمانگران خانواده و ازدواج در مورد اثربخشی

سازی ارتباط بر کاهش فرسودگی زناشویی فراهم کند. از دست 

توان در دو سطح نظری و عملی به این شرح  آوردهای این پژوهش می

ج تواند نتای نتیجه گیری کرد. در سطح نظری نتایج این پژوهش می

های پیشین را تایید کند. در سطح عملی، یافته های پژوهش  پژوهش

آموزشی و درمانی مورد استفاده  یهابرنامهبرای تدوین  تواند حاضر می

قرار گیرد. با توجه به یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود که در 

آیند، مد  های پژوهشی آتی در این قلمرو، مواردی که در پی می طرح

شود این پژوهش برروی حجم نمونه  نظر قرار گیرند. توصیه می

ضیات با قوت بیشتری تایید یا رد شوند. بزرگتری انجام گیرد تا فر

هایی به مقایسه اثربخشی رویکرد غنی سازی  پیشنهاد می شود پژوهش

ارتباط با دیگر رویکردهای آموزشی در حوزه زوجی و خانوادگی بپردازند 

تا تصویر روشن تری از کارآیی این شیوه آموزشی با توجه به بافت 

ی گردد رویکرد غنی سازی فرهنگی کشور ما به دست آید. توصیه م

ارتباط به عنوان یک مدل آموزشی و پیشگیرانه به زوج های جوان و در 

گیری مشاوران خانواده و ازدواج  آستانه ازدواج آموزش داده شود. بهره

آموزش خانواده و  یهاکالساز این برنامه آموزشی موثر و کاربردی در 

های قبل و بعد از  شزوج،  جهت افزایش رضایتمندی زناشویی ، آموز

ازدواج ) به منظور پیشگیری ، غنی سازی روابط زناشویی و تقویت نهاد 

 .باشدیمخانواده( از دیگر پیشنهادات این پژوهش 

 سپاسگزاری

های مدیریت محترم  دانند تا از همکاری گروه پژوهشی بر خود الزم می

یک مرکز همیاران سالمت روان خراسان شمالی سرکار خانم لیال ن

سرشت و تمامی زوجینی که نهایت همکاری را با پژوهشگران داشتند ، 

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند. پژوهش حاضر حاصل پایان نامه 

یا طرح پژوهشی نبوده و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده 

 است.
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