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Abstract
The health of the family depends on the continuity and health
of the relationship between the husband and wife and the
marital relationship is the core of the family system.The aim
of this study was to Comparison of the effectiveness of
cognitive-behavioral intervention with Logo therapy on
Marital Burnout, marital satisfaction and Marital intimacy.
The study is an experimental research (pre-post-test with
control group). The target population includes couples
referred to counseling centers Sanjesh and danesh and
Rozaneh omid in Rasht in 1395 were among them, 48
patients randomly divided into two groups experiment (Each
group has 16 people) and a control group (16 people). Both
experimental groups received eight sessions of treatment once
a week for 70 minutes (meaning therapy) and 90 minutes
(cognitive-behavioral). The instruments used were Kansas
Marital Satisfaction Scale (1986), Couple Burnout
Measurement (1996) and Marital Intimacy Scale (Walker &
Thomson, 1983). The results of the covariance analysis
showed that Therapeutic approaches affect the marital
Burnout and its components (P <0.05, F = 18.55) Marital
satisfaction (P <0.05, F = 28.7) and marital intimacy (P <0.01,
F = 17.14. Results of post hoc test indicated that.There was no
significant difference between the two groups of Logo
therapy and cognitive-behavioral therapy in the subscales of
emotional and emotional exhaustion (d = -1/1, d =-2/57, p>
0.05) .Marital Burnout and physical exhaustion (d = -5/98, d
=-8/96, p< 0.05).Based on the results of this study, two paired
therapies, through the use of cognitive and meaningful
rehabilitation techniques, have caused irreversible changes in
marital satisfaction and anesthesia. There was no significant
difference between the effectiveness of these two treatments.
Therefore, the result of this study provides experimental
support for both treatments to improve marital relationship.
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پایداری و سالمت رابطه میان زن و شوهر بر سالمت خانواده مؤثر است و
 هم سنجی، هدف پژوهش.رابطه زناشویی بنیاد محوری نظام خانواده است
،رفتاری و معنا درمانی بر بیرمقی زناشویی-اثربخشی درمان شناختی
 روش پژوهش نیمه آزمایشی با.رضایت زناشویی و بیآالیشی زوجین بود
- جامعه آماری زوجین مراجعه. پسآزمون با گروه گواه بود-طرح پیشآزمون
 سال،»کننده به مراکز مشاوره «سنجش و دانش» و «روزنه امید رشت
51  نفر بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه84 . بودند5931
 هشت نشست، گروه آزمایش. نفر) قرار گرفتند51( نفر) و یک گروه گواه
37  دقیقه (معنا درمانی) و07 درمانی را بهصورت هفتگی برای زمانی برابر
 ابزارهای مورداستفاده پرسشنامه.رفتاری) دریافت کردند-دقیقه (شناختی
 پرسشنامه بیرمقی زناشویی پاینز،)5341( رضایت زناشویی کانزاس
 یافتههای.) بود5349( ) و سنجه بیآالیشی زناشویی واکر و تامسون5331(
برآمده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد رویکردهای درمانی روی
 رضایت زناشویی،)F= 54/11، P7/75( بیرمقی زناشویی و مؤلفههای آن
.) تأثیر داردF= 58/50، P7/75( ) و بیآالیشی زناشوییF= 0/84، P7/75(
برآیندهای تحلیل آزمون تعقیبی نشانگر این است که تفاوت معنیداری
میان دو گروه معنا درمانی و شناختی رفتاری در خرده مؤلفههای خستگی
 میانگین بیرمقی.) وجود نداردP>7/71 ،d=-8/10،d=-5/5( هیجانی و روانی
 در میان دو،)d=-4/31،d=-1/34 ،P7/71( زناشویی و خستگی جسمی
 فراخور.رفتاری تفاوت معنیداری مشاهده شد-گروه معنا درمانی و شناختی
 دو رویکرد از راه بهکارگیری فنهای بازسازی شناختی و معنا،برآیندها
 تغییراتی در بیرمقی و رضایت و بیآالیشی زناشویی ایجاد کردند،بخشی
ازاینرو. میان اثربخشی این دو روش درمانی تفاوت معنیداری وجود نداشت
 حمایتی تجربی برای هر دو درمان در راستای بهبود،برآیند این پژوهش
.رابطۀ زناشویی فراهم میکند
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مقدمه
خانواده ازلحاظ قدمت ،نخستین و از دید گستردگی ،جهانشمولترین نهاد اجتماعی است .این امر
نشان میدهد که تشکیل خانواده یکی از بنیادیترین و طبیعیترین نیازهای انسان محسوب میشود.
نخستین گام برای ارضای این نیاز بنیادی و طبیعی ازدواج است؛ ولی بهرغم خوشایند بودن پیوند
ازدواج ،نتایج پژوهش حکایت از آن دارند که رضایت زوجین بهآسانی به دست نمیآید و درنتیجه
نیرومندترین پیوند انسانی یعنی ازدواج ،در استوارترین قرارگاه آن ،یعنی نظام خانواده ،در معرض
خطر جدی قرار خواهد گرفت (اوپریسان و کریستیا  .)2102شیوع آشفتگی زناشویی در جامعه و
نمونه بالینی مراجعهکننده به مراکز درمانی ،تأثیر آشفتگی زناشویی بر سالمت عاطفی و جسمی زوجین
و فرزندانشان و همچنین افزایش شواهد آزمایشی در مورد تأثیر درمان شناختی -رفتاری  1برای زوجها
و خانوادهها ،عواملی هستند که بر گسترش نظریهها ،پژوهشها و مدلهای درمانی در ازدواج نقش به
پدیدههای مختلفی را در توصیف و تبیین مشکالت متنوع خانوادهها و زوجها مطرح کرده و گسترش
مداخالت درمانی که از این پشتوانههای پژوهش محکم برخوردار میباشند ،درمان شناختی -رفتاری
برای زوجها و خانوادهها را بهعنوان اصلی مهم در درمان از دیگر درمانهای سالمت روان ،مجزا کرده
است بکوار و بکوار)2112( ،؛ نیکولز و شوارتز ()2112؛ و گلدنبرگ و گلدنبرگ (.)2112
پژوهشهای پیشین یکسری از عوامل را برای پریشانی و آشفتگی در روابط زناشویی شناسایی
کردهاند که یکی از آنها دلسردی و بیتفاوتی 0یا به گفتهای بیرمقی است( 2هرینگتون .)2112
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سزایی را ایفا کرده است .درواقع در طول این سالها ،رویکردها و پژوهشهای مختلف ،عوامل و

کایزر )0223( 3بیرمقی زناشویی را فقدان تدریجی دلبستگی عاطفی 4تعریف کرد که دربرگیرنده
کاهش توجه به همسر ،بیگانگی عاطفی 5و افزایش احساس دلسردی و بیتفاوتی نسبت به همسر است
زناشویی است .در این مرحله ،فرد دلزده سرخوردگی نسبت به همسرش را در سکوت کامل ،نشخوار

1. emotional distance
2. Burnout
3. Kayser
4. emotional attachment
5. emotional estrangement
6. disillusion and disappointment

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.1.6

و شامل سه مرحله میشود )0 :سرخوردگی و ناامیدی :6ویژگی بارز این مرحله سرخوردگی از روابط
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فکری میکند؛  )2خشم و کینه :0روشنترین احساس در این مرحله ،احساس کینه است که به نظر
میرسد برآمده از عود رفتارهای منفی و آسیبرسان زن و شوهر باشد .چراکه چشمپوشی از خطاهای
همسر که در مرحله اول کار آسانی بود ،در این مرحله بهسختی ممکن میشود؛  )3دلسردی و بی-
تفاوتی :فاصلهگیری عاطفی 2و جسمی ،شناسه آخرین مرحله از فرایند بیرمقی است .برخالف مرحله
پیش ،خشم و بیزاری تااندازهای کاهش مییابد و سردی عاطفی بهطور معنیدار افزایش پیدا میکند.
همچنین رفتارهای ترمیمی مراحل پیش به علت مقصر دانستن همسر در ایجاد مشکالت ،در این مرحله
صورت نمیپذیرد (کایرز  ،0223به نقل از ضابطی  .)0326بیرمقی در یک رابطه زوجی به معنای
نگرش منفی و غیر لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف روابط زناشویی خود دارند
(کوچکی ،میگونی ،ثابت  .)0326بیرمقی زناشویی از پدیدههای آسیبزا است که با رضایت
زناشویی رابطۀ نزدیک و تنگاتنگ دارد ،فقدان یا کاهش احساس رضایتمندی زناشویی خود میتواند
پوشیده نیست (وایت ،کلین و دیوید .)2112
رضایت زناشویی یکی از برجستهترین مالکهای کارکرد سالم نهاد خانواده است .رضایت
زناشویی فرایندی است که در طول زندگی زوجین به دست میآید و الزمهی آن همسانی سلیقهها،
شناخت صفات شخصیتی و شکلگیری الگوهای مراودهای است .رضایت زناشویی بهعنوان یک
ارزیابی ذهنی از کیفیت کلی پیوند زناشویی و اینکه تا چه اندازه نیازها ،انتظارات و گرایشها در پیوند
زناشویی برآورده میشود تعریفشده است (السول و السول  ،0222به نقل از گریف  .)2111رضایت
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سبب ایجاد محرکی برای تصمیم به جدایی و طالق شود که آثار مخرب و مهلک آن نیز بر کسی

زناشویی فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود میآید و شامل  4حیطه جاذبه (بدنی،
جنسی) ،تفاهم ،طرز تلقی و سرمایهگذاری است .درواقع ،در طول زندگی مشترک ،متغیرهای
زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند؛ برخی از این متغیرها شامل درآمد و اشتغال ،فرزندان،
رضایتمندی جنسی و بهویژه بیماریها هستند (فلوید  ،0222به نقل از مهدی پور و صداقتی فرد
 .)0324رضایت زناشویی یک حالت روانی است که هزینهها و سود ادراکشده از ازدواج با یک
1. anger and hurt
2. emotional distance

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.1.6

گوناگونی بر نحوۀ ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر میگذارند و این متغیرها رضایت یا عدم رضایت
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شخص خاص را منعکس میکند .رضایت زناشویی یک تجربه شخصی در ازدواج است که تنها
توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطۀ زناشویی قابل ارزیابی است و عوامل بسیاری هستند که
در زندگی مشترک روی رضایت زناشویی تأثیر میگذارند و این احساس نقش مهمی در میزان
کارکردهای بهنجار خانواده ایفا میکند (جیانگ ،وانگ ،زانگ ،لیو و همکاران  .)2105رضایت
زناشویی میتواند در زوجهایی که میزان رضایت و بیآالیشی باالتری دارند ،قابلیت بیشتری در
مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط یا رابطه خود ،داشته باشند و درنتیجه رضایت زناشویی باالتری
را تجربه میکنند (پاتریک؛ سلز ،گیور دانو و فولراد .)2112
بیآالیشی یک نیاز بنیادی انسانی است و بهعنوان یک فرایند با ارزش در گسترش روابط دوستانه
شناختهشده است .بیآالیشی بهعنوان نزدیکی ،تشابه و رابطه شخصی دوستداشتنی با شخص دیگر
است و مستلزم آگاهی ،درک عمیق ،پذیرش و بیان افکار و احساسات است .بیآالیشی یک فرآیند
اجتماعی تفریحی  -و زیباشناختی میشود ،بیآالیشی در ازدواج غالباً بهعنوان یک فرایند پویا
توصیف میشود و بهطور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است( .باگاروزی 2110 ،به
نقل از مهدی پور و صداقتی فرد  .)0324روابط صمیمانه میان افراد از اهمیت خاصی برخوردار است
و بر بهزیستی فیزیکی ،روانشناختی و توانایی افراد در جهت عملکرد مؤثر در زمینههای مختلف
فردی ،خانوادگی و شغلی تأثیرگذار است .بنابراین با از دست رفتن بیآالیشی یکی از حلقههای پیوند
زناشویی از میان میرود (اعتمادی ،رضایی و احمدی .) 0323 ،بیآالیشی به وجود تعامل میان
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تعاملی ،پویا و ترکیبی است و شامل ابعاد عاطفی ،روانشناختی ،عقالنی ،جنسی ،بدنی ،معنوی،

زوجین اشاره میکند .نبود یا کمبود آن یک شاخص آشفتگی در رابطۀ زناشویی است محرز است
که از طریق افزایش بیآالیشی زناشویی میتوان به بهبود روابط زوجین ،امیدوار بود ،به دلیل تأثیر
را افزایش دهند ،ضروری است )وشکی ،شفیعآبادی ،فرزاد و فاتحی زاده  .)0325بیآالیشی
دربرگیرندهی گرمی ،باز بودن و همسود شدن دوستانه در رابطه است و رابطۀ بیآالیش زوجین برای
برخورداری آنها از شادی ،احساس معنا و رضایت زناشویی کلیدی است .بیآالیشی زوجین میتواند
بهواسطهی ارضای نیازهای برجسته زن و شوهر یاریرسان باشد (بیرامی و موحدی ،0323،خجسته
مهر ،احمدی ،قوزلوجه و سودانی  .)0324روابط بیآالیش زن و شوهر مایه فراهم کردن بهداشت
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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بیآالیشی بر ارتباط زوجین لزوم تدوین و بهکارگیری راهبردهای درمانی که بیآالیشی زناشویی
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روانی اعضای خانواده و عاملی محافظتکننده و نیرومند در برابر مشکالت فردی و اجتماعی است.
کاسته شدن بیآالیشی بخشی از روند بیرمقی زوجین است که پیامدهای ناگواری برای سالمت
عمومی آنها دارد (هواسی ،زهراکار و محسن زاده  ،0325ترکمان ،اسکافی ،عیدگاهیان و
سهرابی.)0323،
معنا درمانی یک فرایند درمانی است که به دنبال کسب توانایی برای رسیدن به خود راستین،
گسترش دید دربارهی خود و دنیای پیرامون و روشن کردن چیزهایی است که به زندگی اکنون و
آیندهی فرد معنا میدهد (کوری .)2111،درواقع معنا درمانی برای آسیبهای گوناگون منشأ یگانهای
قائل است و ان نبود معنا در زندگی است که قابلتعمیم به خانواده و زندگی زناشویی نیز است
(سلیمانی و خسرویان .)0325،برآمدهای پژوهش حمیدی و همکاران ( )2103نشان داد که معنا درمانی
درمانهای مبتنی برکیفیت زندگی مانند معنا درمانی که دیدگاهی کلنگر به اهداف زندگی دارند و به
مراجعین کمک میکنند تا معنیدارترین چیزی را که برای شادمانی و سالمت آنها وجود دارد بیابند،
تأثیر مثبتی بر روی رضایت زناشویی زوجین دارد همچنین بررسیهای کالنتر کوشه ( )2102نشان
میدهد که وجود معنا در زندگی تأثیر مثبتی در رضایت زناشویی دارد و گاهی خود پیوند زناشویی
میتواند دستاویزی برای ساختن معنا باشد .یکی از درمانهای مؤثر در زمینۀ حل مشکالت زوجین،
زوجدرمانی شناختی رفتاری است که الیس برای اولین بار قابلیت استفاده از آن را مطرح کرد .به
نظر او ناکارآمدی ارتباطی زمانی رخ میدهد که طرفین از روابط خود باورهای غیرمنطقی داشته
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تأثیر مثبتی در رضایت زناشویی زوجین دارد .پژوهش پاداش و همکاران ( )0320نیز نشان داد

باشند .از این دیدگاه ،شناختهای مشکلساز ،موجب بروز الگوهای رفتاری نامطلوب میشوند .
این رویکرد به زوجها کمک میکند تا الگوهای تعاملی تداومدهنده مشکلساز را از میان ببرند و
شناختی رفتاری مهارتهای حل مسئله و حل تعارض را آموزش میدهد ،ولی بیش از هر موردی بر
روی باورهای غیرمنطقی متمرکز است و بازسازی شناختی ،یکی از شیوههای بارز زوجدرمانی شناختی
رفتاری است که در آن درمانجو باورهای خود را به این منظور تغییر میدهد که ارزیابی منطقیتری
را با توجه به شواهد موجود داشته باشد (دال و همکاران  .)2104مطالعات انجامشده زوجدرمانی
دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936
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یکدیگر را از طریق رفتارهای مثبت بهجای ،رفتارهای منفی تقویت کنند (کار .)2111 ،یک درمانگر
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شناختی -رفتاری را بهعنوان درمانی مناسب بر بیآالیشی زناشویی (غیاثی زاده و کریمی،) 0323،
دلزدگی زناشویی (پیر فلک ،سودانی و شفیعآبادی ،)0323،بیآالیشی زوجین و رضایت از زندگی
(مامی ،روحنده و ناصری  )2105و سازگاری زناشویی (معزی نژاد ،افشاری نیا و عارفی  ) 2105مطرح
کردهاند .با توجه به عوامل فوقالذکر در زمینهی پیامدهای بیرمقی و نارضایتی از زندگی زناشویی و
بیآالیشی و نیز توجه به اینکه زوجدرمانی بهویژه درمان شناختی – رفتاری و معنا درمانی در درمان
بسیاری از مشکالت عاطفی و روانی برآمده از روابط ناسالم درون خانواده مؤثر بوده است ،لذا بررسی
و تحقیق در زمینۀ اثربخشی این رویکردهای درمانی ضرورت دارد .در راستای تفاوتها و نحوه
عملکرد این دو روش درمانی ،هدف محقق در این پژوهش این است که اثربخشی زوجدرمانی
شناختی رفتاری با معنا درمانی بررسی و مقایسه شود .فرضیههای پژوهش عبارتاند از:

دارد.
 .2میان اثربخشی زوجدرمانی شناختی رفتاری و معنا درمانی بر رضایت زناشویی تفاوت وجود
دارد.
 .3میان اثربخشی زوجدرمانی شناختی رفتاری و معنا درمانی بر بیآالیشی زناشویی تفاوت وجود
دارد.
روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای مداخلهای و نیمه آزمایشی (پیشآزمون – پسآزمون با گروه
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 .0میان اثربخشی زوجدرمانی شناختی رفتاری و معنا درمانی بر بیرمقی زناشویی تفاوت وجود

گواه) است .در این پژوهش پس از برگزاری پیشآزمون ،افراد بهصورت تصادفی به سه گروه تقسیم
امید شهر رشت در سال  0325بودند .با توجه به ماهیت جامعه موردپژوهش ،برای انتخاب نمونه این
پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .معیارهای ورود عبارت بودند از :زوجهایی
که دچار اختالالت روانی-شخصیتی مزمن نبودند؛ در مداخلههای روانشناسی و روانپزشکی
همزمان شرکت نداشتند؛ دست کم یک سال سابقۀ زندگی مشترک داشتند؛ حداقل دیپلم داشتند
و هر دو بتوانند هشت جلسۀ پیاپی در نشستها شرکت کنند .معیارهای خروج نیز عبارت بودند
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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از :غیبت بیش از سه نشست؛ انجام ندادن تکالیف در طول دوره زوجدرمانی؛ وقوع رویداد
پیشبینینشده ) مانند بیماری ،مرگ و(...و ابراز عدم تمایل به همکاری.
ابزارها
پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس :1ابزار رضایت زناشویی کانزاس دارای  3گویه است .نمره
این آزمون از مجموع نمرات کل به دست میآید که در طیف  2درجهای از کامالً ناراضی (نمره )0
تا کامالً راضی (نمره  )2متغیر است .علیرغم کوتاهی ،این مقیاس روایی واگرای خوبی دارد (شوم و
دیگران( .)0226 ،شوم و دیگران )0226 ،دریافتند مقیاس رضایت زناشویی کانزاس از روایی همزمان
مناسبی با مقیاس سازگاری زوجی و پرسشنامه کیفیت ازدواج برخوردار است .شوم ،نیکولز ،شکتمن
و گریسبی ،)0223( 2آلفای میان  1/24تا  1/22در مطالعهای روی زوجهای متأهل به دست آوردند.

سههفتهای 1/20 ،برآورد شده است (حبیبی ،سیدعلیتبار ،خلقی ،سروستانی ،ذوالفقار نسب.)0322 ،
در پژوهش حاضر پایایی با دو روش تصنیف و آلفای کرونباخ به ترتیب  1/22و  1/23برای نمرهی
رضایت زناشویی بهدستآمده است.
پرسشنامه بیرمقی زناشویی: 8یک ابزار خود سنجی است که برای اندازهگیری درجهی بیرمقی
زناشویی در میان زوجین طراحی گردیده است CBM .از یک ابزار خود سنجی دیگری که برای
اندازهگیری بیرمقی به کار میرود ( )BMاقتباسشده است CBM .توسط پاینز ( )0226ابداع
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ضریب آلفای کرونباخ برآمده از اجرای این آزمون در ایران  1/22و ضریب باز آزمایی آن در فاصله

گردید (پاینز و نانز .)2113 ،این پرسشنامه  20گویه دارد که شامل سه جزء اصلی خستگی جسمی

روانی شامل گویه های ( )2،6،2،02،04،02،02،21است .تمام این موارد روی یک مقیاس هفت
امتیازی پاسخ داده میشوند (پاینز و نانز .)2113 ،ارزیابی ضریب اعتبار  CBMنشان داد که دارای

1 Kansas Marital Satisfaction Scale
2 Schumm, Nichols, Schectman & Grigsby
3 Couple Burnout Measurement

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.1.6
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یک همسانی درونی میان متغیرها در دامنهی  1/24و  1/21است .روایی  CBMبهوسیله همبستگیهای
منفی با ویژگیهای ارتباطی مثبت به تائید رسیده است (پاینز و نانز .)2113 ،کیا و میرشیان ( )2106در
پژوهشی برای به دست آوردن روایی  ،CBMاین آزمون را با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
همبسته کردند ،ضریب همبستگی میان این دو پرسشنامه  -1/41به دست آمد که در سطح (P1/110
معنیدار است .در پژوهش حاضر پایایی با دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف برای مؤلفه خستگی
جسمی به ترتیب  1/62و  1/21و برای مؤلفه خستگی هیجانی به ترتیب  1/24و  1/22و برای مؤلفه
خستگی روانی به ترتیب  1/20و  1/23بهدستآمده است.
مقیاس بیآالیشی زناشویی :0این مقیاس توسط واکر و تامسون  )0223( 03ساختهشده که  02سؤال
دارد و برای سنجیدن میزان بیآالیشی زوجها تنظیمشده است .دامنه نمرات هر سؤال میان ( 0هرگز)

ضریب آلفای  1/20تا  1/22از همسانی درونی خوبی برخوردار است (ثنایی و عالقه بند .)0322 ،نتایج
پژوهش زارعی و همکاران ( ) 2104حاکی از آن است که ضریب پایایی کل مقیاس به روش آلفای
کرونباخ  1/26است که نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشنامه است .محاسبه ضریب پایایی با حذف
تکتک سؤاالت نیز نشان داد که حذف هیچیک از سؤاالت تأثیر محسوسی در ضریب پایایی ندارد.
در پژوهش حاضر پایایی با دو روش تصنیف و آلفای کرونباخ به ترتیب  1/22و  1/24برای نمرهی
بیآالیشی زناشویی بهدستآمده است.
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تا ( 2همیشه) تغییر میکند که نمرات باالتر نشانه بیآالیشی (بیآالیشی) بیشتر است .این مقیاس با

مداخلهها
نشست اول :برقراری ارتباط ،آشنایی با مدل شناختی رفتاری و اهداف درمانی

12.Marital intimacy scale
13. Walker & Thompson

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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نشست دوم :ارائه مهارتهای رفتاری ،ایفای نقش ،شناخت الگوهای تقویت و تنبیه ،افزایش
تبادل رفتاری مثبت و کاهش تبادل منفی ،انجام دو رفتار مثبت و کاهش یک رفتار منفی ،فهرست
توجه روزانه.
نشست سوم :ارائه مهارتهای رفتاری ،قراردادهای وابستگی ،وارونهسازی نقش ،قرارداد تبادل
رفتارهای مطلوب.
نشست چهارم :ارائهی مهارتهای رفتاری ،جرئت ورزی ،آزمایشهای رفتاری ،تمرین رفتاری
و به کار گرفتن آزمایشهای رفتاری ،ارائهی مهارتهای ارتباطی ،گوش دادن فعال ،مهارتهای
فرستنده و گیرنده و اصالح مهارتهای ارتباطی.
نشست پنجم :تعیین تعامالت منفی خاص ،تمرین ارتباط کارآمد ،تمرین مهارتهای ارتباط
کارآمد ،تشخیص افکار خود آیند و هیجانات ،تکمیل ثبت روزانه افکار ناکارآمد.

خطاهای شناختی و اصالح خطاهای شناختی.
نشست هفتم :تبیین انتظارات غیرواقعبینانه و تمرین به من بگو چه دوست داری .ارائهی
مهارتهای حل مسئله ،ارزیابی و تمرین حل مسئله ،برنامهریزی فعالیت ،تمرین برنامهریزی فعالیت.
نشست هشتم :ارائهی مهارتهای حل تعارض ،شناسایی و تمرین روشهای حل تعارض و حل
یک تعارض خاص.
خالصهی جلسات معنا درمانی
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نشست ششم :تشخیص طرحوارهها ،کشف طرحوارههای مهم رابطه ،تبیین رفتار همسر ،تشخیص

نشست اول :آشنایی اعضای گروه و توجیه اعضا ،پرسمان در مورد معنا درمانی و ارائهی اطالعات
در خصوص معنا درمانی.

کردن اهداف درمانی از راه افزایش آگاهی در مورد خود راستین ،آگاهی دربارهی باورها و شناخت
ویژگیهای خویش ،ارائه تکلیف در مورد شناسایی ارزشها.
نشست سوم :بیان ناکامی وجودی ،تعریف خأل وجودی  -اضطراب و راههای مقابله با آن
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نشست چهارم :بیان اضطراب از دیدگاههای مختلف ،اضطراب پیشبین ،فن قصد متضاد و شیوه
کاربرد آن.
نشست پنجم :توضیح راههای ایجاد معنا از راه انجام کاری ارزشمند.
نشست ششم :ایجاد معنا از طریق تجربه ارزشمند و واال -ایجاد معنا از طریق تحمل درد و رنج.
نشست هفتم :توضیح بیان مفاهیم آزادی ،انتخاب ،مسؤولیت و مرگ ،یادگیری فنون بازتاب
زدایی ،تصحیح نگرشها و فن فراخوانی.
نشست هشتم :مرور مفاهیم جلسات گذشته جمعبندی و پاسخ به سؤالها.
روش اجرای پژوهش
با نصب اعالمیه در مراکز مشاوره شهر رشت ،تعداد  012نفر داوطلب شرکت در پژوهش بودند که پس از
نفر انتخاب و سپس بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هرکدام شامل  06نفر) قرار
گرفتند .پیشآزمون و پسآزمون توسط مربی آموزشدیده در مراکز سنجش و دانش و روزنه امید از زوجینی
که داوطلب شرکت در پژوهش بودند گرفته شد .جلسات درمان شناختی-رفتاری ،در طی  2جلسهی 21
دقیقهای و معنا درمانی در طی  2نشست  21دقیقهای و هر هفته یک نشست تعیین و بر روی گروه آزمایش

بهصورت گروهی اجرا شد ،الزم به ذکر است که گروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکردند.
روشهای درمانی اعم از درمان شناختی رفتاری و معنا درمانی توسط مربی آموزشدیده و دارای
گواهینامه در مراکز سنجش و دانش و روزنه امید شهر رشت ارائه شد دادهها پس از جمعآوری با استفاده
از ویرایش  22نرمافزار آماری  SPSSبا استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ()MANCOVA
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اجرای پرسشنامهها و نمرههای بهدستآمده 21 ،نفر واجد شرایط پژوهش بودند که بهصورت تصادفی 42

مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

از میان  42شرکتکننده در پژوهش حاضر 06 ،نفر در گروه شناختی-رفتاری 06 ،نفر در گروه معنا
درمانی و  06نفر در گروه گواه پیش و بعد آموزش با ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند .از
میان شرکتکنندگان 24 ،نفر ( )%51زن و  24نفر ( )%51را مردان تشکیل میدادند .میانگین سن
آزمودنیها در گروه شناختی-رفتاری  34/16با انحراف استاندارد  ،6/22میانگین سن گروه معنا
درمانی  33/20با انحراف استاندارد  6/12و گروه گواه  30/25با انحراف استاندارد  6/22بود که
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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دامنهی سنی از  22تا  45سال را شامل میشد .تمامی شرکتکنندگان این پژوهش ،زوجین مراجعه-
کننده به مراکز مشاوره سنجش و دانش و روزنه امید شهر رشت در سال  25بودند.
جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای بیآالیشی زناشویی ،رضایت زناشویی ،بیرمقی زناشویی
پیشآزمون
برنامه

متغیرهای پژوهش

بیآالیشی زناشویی
رضایت زناشویی
بیرمقی زناشویی
شناختی-رفتاری

خستگی هیجانی
خستگی روانی
بیآالیشی زناشویی
رضایت زناشویی
بیرمقی زناشویی
معنا درمانی

خستگی جسمی

خستگی روانی

استاندارد

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

83
97/81
58/71
58/89
17/1
17/45
89/89
80
55/39
51/18
59/95
54/54

1/58
1/98
8/89
8/43
1/44
4/49
8/55
1/58
8/33
9/88
8/73
8/91

83/90
98/17
50/01
58/18
90/18
15/71
51/58
83/40
3/58
51/58
57/11
51/39

4/75
1/81
8/89
8/18
0/77
3/07
9/84
9/48
5/91
8/95
5/39
9/11

آزمایش

84/40

1/94

84/01

1/35

گواه

97/81

1/98

98/17

1/81

آزمایش

58/14

8/03

51/40

8/73

گواه

58/89

8/43

58/18

8/18

آزمایش

58/04

0/33

89/40

57/79

گواه

17/45

4/49

15/71

3/07

آزمایش

88/45

8/83

87/45

1/91

گواه

80

1/58

83/40

9/48

آزمایش

59/89

8/50

57/14

8/97

گواه

51/18

9/88

51/58

8/95

آزمایش

59/17

9/38

58/90

9/55

گواه

54/54

8/91

51/39

9/11

با توجه به نرمالی دادهها با استفاده از آمون شاپیرو ولیک ،در گام دوم پیشفرضهای بنیادی تحلیل
کوواریانس چند متغیره موردبررسی قرار گرفت.
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خستگی هیجانی

استاندارد

میانگین

انحراف
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خستگی جسمی

گروه

میانگین

انحراف

پسآزمون
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جدول  :8نتایج مربوط به بررسی همگنی شیبهای رگرسیونی در متغیرهای پژوهش
متغیر

(Fپیشآزمون)

معنیداری

بیآالیشی زناشویی

7/881

.048

رضایت زناشویی

8/319

.55

بیرمقی زناشویی

7/044

.815

خستگی جسمی

5/188

.878

خستگی هیجانی

5/477

.89

خستگی روانی

9/378

.719

با توجه به جدول فوق مقدار تحلیل واریانس بهدستآمده که باالتر از سطح  1/15است ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت پیشفرض همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است.

آزمون باکس

14/17

تحلیل واریانس

1/110

درجه آزادی 6

97

درجه آزادی 2

534/718

معنیداری

7/777

با توجه به نرمالی دادهها با استفاده از آمون شاپیرو ولیک و معنیداری آزمون باکس بنابراین برای
ارزیابی اثر از شاخص پیالیی استفاده شد .همچنین عدم معنیداری آزمون لون نشان میدهد که خطای
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جدول  :8آزمون همگونی واریانس متغیرهای پژوهش

همگونی واریانسها مستقل و تأثیرات ثانویهای در تحلیل دارا نیست.

گروه

درجه

خطای درجه

آزادی

آزادی
17

.777
.777

اثرات

مقدار

F

اثر پالیی

7/311

4/105

97

المبدایی ویلکز

7/891

4/105

97

17

اثر هتلینگ

9/014

4/105

97

17

.777

بزرگترین ریشه خطا

9/014

4/105

97

17

.777
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جدول  :8نتایج برآمده از تحلیل کوواریانس چند متغیر ( )MANCOVAبر روی تفاضل نمرات
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مطابق بر جدول فوق نتایج برآمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره بر روی تفاضل نمرات
مؤلفههای بیرمقی زناشویی ،بیآالیشی زناشویی و رضایت زناشویی را در دو گروه با توجه به هم
سنجی دو برنامهی آموزشی نشان میدهد .همه آزمونهای مانوا (اثر پالیی  ،F=1/265المبدایی ویلکز
 ،F=1/435اثرهتلینگ  ،F=3/252بزرگترین ریشه خطا  F=3/252در سطح  P>10110معنیدار
میباشند ،بر این اساس جهت پی بردن به این تفاوت تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام گرفت که
نتایج برآمده از آن در جدول شماره بعد درجشده است.
جدول  :8نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نمرات متغیرها در گروههای آزمایش
و گواه

بیرمقی زناشویی

8311/18

8

5848/00

54/11

7/7775

خستگی جسمی

5794/31

8

153/84

83/98

7/7775

خستگی هیجانی

858/88

8

571/55

58/51

7/7775

خستگی روانی

585/95

8

07/11

0/33

7/775

رضایت زناشویی

83/55

8

88/11

0/84

7/778

بیآالیشی زناشویی

5509/88

8

141/05

58/50

7/7775

آمارههای تحلیل کوواریانس چند متغیره در مورد هر متغیر وابسته بهصورت جداگانه اجرا شد تا
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متغیر

SS

df

MS

F

P

منبع معنیداری اثر چند متغیری تعیین شود .جدول فوق نشان میدهد که گروه بهصورت معنیداری
جسمی ( partial ƞ 2=1/52و 40( = 22/34 ,P 1/1110و ،)F)2خستگی هیجانی (=1/32

2

 partial ƞو 40( =02/06 ,P 1/1110و ،)F)2خستگی روانی ( partial ƞ 2=1/22و ,P 1/110
40( =2/22و ،)F)2رضایت زناشویی ( partial ƞ 2=1/25و 40( =2/22,P 1/112و،)F)2
بیآالیشی زناشویی ( partial ƞ 2=1/40و 40( =04/02 ,P1/1110و )F)2تأثیر دارد.
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روی نمره کل بیرمقی زناشویی ( partial ƞ 2=1/42و 40( =02/55 ,P1/1110و ،)F)2خستگی
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جدول  :8آزمون تعقیبی توکی در هم سنجی دوبهدوی متغیرهای مستقل با توجه به
متغیرهای بیآالیشی زناشویی ،رضایت زناشویی ،بیرمقی زناشویی
متغیر وابسته

بیرمقی زناشویی

خستگی جسمی

خستگی هیجانی

خستگی روانی

بیآالیشی زناشویی

شناختی-رفتاری

معنا درمانی

-4/31

7/91

شناختی-رفتاری
معنا درمانی
شناختی-رفتاری
شناختی-رفتاری
معنا درمانی
شناختی-رفتاری
شناختی-رفتاری

گواه
گواه
معنا درمانی
گواه
گواه
معنا درمانی
گواه

-85/98
-59/98
-1/34
-58/75
-4/73
-5/5
-1/71

7/778
7/775
7/778
7/775
7/775
7/180
7/775

معنا درمانی
شناختی-رفتاری
شناختی-رفتاری
معنا درمانی
شناختی-رفتاری

گواه
معنا درمانی
گواه
گواه
معنا درمانی

-8/11
-8/10
-1/85
-8/88
5/75

7/775
7/5
7/775
7/588
7/518

شناختی-رفتاری
معنا درمانی
شناختی-رفتاری

گواه
گواه
معنا درمانی

9/85
9/85
7/91

7/779
7/778
7/58

شناختی-رفتاری

گواه

58/75

7/775

معنا درمانی

گواه

59/19

7/778

برای مشخخخخص شخخخدن اینکه میان کدام دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد از آزمون تعقیبی
توکی اسختفاده شخد .بر پایه نتایج هم سنجی دوبهدوی نتایج برآمده از آزمون تعقیبی ،میانگین نمرات
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رضایت زناشویی

گروه

گروه

تفاوت میانگینها

سطح معنیداری

گروه گواه در هم سخخخنجی با معنا درمانی و درمان شخخخناختی-رفتاری در پایان آموزش بیشخخختر اسخخخت
( .)P<1/10هیچ تفاوت معنیداری میان دو گروه معنا درمانی و شخخناختی رفتاری در خرده مؤلفههای
مؤلفه خسختگی روانی تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>1/15تفاوت میانگین دو گروه شناختی-
رفتاری و معنا درمانی نیز در بیرمقی زناشخخویی و خسخختگی جسخخمی از دید آماری تفاوت معنیداری
داشت (.)P1/15
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خسختگی هیجانی و روانی مشخاهده نشد ( .)P>1/15همچنین میان گروه معنا درمانی و گروه گواه در
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که دو رویکرد شناختی-رفتاری و معنا درمانی میتوانند موجب
کاهش بیرمقی زناشویی روابط زوجین شوند .بااینحال ،در نمره کل بیرمقی زناشویی و خستگی
جسمی ،میان دو گروه شناختی-رفتاری و معنا درمانی تفاوت معنیداری مشاهده شد به این صورت
که شرکتکنندگان در گروه شناختی-رفتاری از بیرمقی پایینتری در پسآزمون نسبت به دو گروه
معنا درمانی و گروه گواه برخوردار بودند.
این یافته با نتایج پژوهشهای تساپالالس ،آرون و اورباچ ( )2112همراستا است و همخوانی
دارد .در تبیین این یافته میتوان عنوان کرد که رویکرد شناختی -رفتاری به زوجین دلزده که
اغلب دارای خطاهای شناختی ،باورهای غیرمنطقی و مخرب در زندگی زناشویی هستند ،موجب

جلسات آموزشی و تکالیف بیرون از جلسات به اصالح باورها و اسنادهای غلطی که موجب
بیرمقی آنان شده است ،بپردازند .اصالح باورها ،انتظارات نامعقول و اسنادهای غلط زوجین از
رفتار یکدیگر باعث کاهش دلخوریهای بیمورد و افزایش شناخت جنبههای مثبت رفتار یکدیگر
شده است که درنهایت به کاهش بیرمقی و افزایش بیآالیشی و رضایت زناشویی زوجین انجامید؛
بنابراین در این پژوهش زوجدرمانی شناختی -رفتاری سبب کاهش بیرمقی زناشویی زوجین
گردیده است .همانطور که در بخش یافتهها مشاهده شد ،آموزش و بهکارگیری فنهای
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شده که آگاهی زوجین نسبت به اسناد و باورهای غیرمنطقی باال رود .همچنین با انجام تمرینات

زوجدرمانی شناختی -رفتاری موجب کاهش بیرمقی جسمی زوجین گردیده است؛ بهعبارتدیگر،
زوجدرمانی شناختی رفتاری با توجه به میانگین بیرمقی زناشویی در زمینه خستگی جسمی زوجین

خستگی جسمی زوجین گروه آزمایششده است .منطق احتمالی اثربخشی زوجدرمانی شناختی-
رفتاری بر کاهش بیرمقی جسمی زوجین عبارت است از :اینکه کیفیت رابطهی زناشویی هرکسی،
نتیجهی باورها ،اندیشهها ،رفتار و کردار خویش بوده و به تصمیمات و عملکرد گذشتهاش مربوط
میشود .عدم وجود روابط شاد و مثبت و مساعد میان زوجین موجب بروز خستگی و ضعف
دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936
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گروه آزمایش نسبت به میانگین زوجین گروه گواه ،موجب کاهش بیرمقی زناشویی در زمینه
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جسمی میشود .این رویکرد ،به زوجین کمک میکند امید و نشاط بیشتری در روابطشان جاری
شود و باارادهی بیشتری شروع به بازسازی روابط گذشته خود با همسرشان کنند و همین امر موجب
کاهش بیرمقی زناشویی و کاهش خستگی جسمی در آنان میشود.
از طرف دیگر در مورد تبیین نتایج گروه معنا درمانی میتوان گفت که توسعه و نگهداری
تعارض و فاصله عاطفی در زوجها ،برآمده از ترکیب کنترلهای محکم و بیفایده هر یک از آنها
و راهبردهای وجودی در رابطه زن و شوهر است .واقعی در نظر گرفتن اعمال و افکار غیرمسئوالنه،
چرخه رابطه منفی زوجها را حفظ میکند .معنا درمانی به دنبال تضعیف این فرایندها و درنتیجه
کاهش رنجهای غیرضروری زوجها است که بهوسیله اجتنابهای تجربی هریک از آنها ناشی
میشود .هدف اصلی این نوع از زوجدرمانی کمک به هر یک از زن و شوهر است برای اینکه از

ارزشهایی که آنها را در رابطه نگهداشته است را روشن کنند و به عمل در روشهایی که بهطور
مداوم متناسب با این اهداف هستند حتی در حضور افکار و احساسات ناخواسته متعهد شوند .معنا
درمانی به زوجها ،نزدیک شدن به افکار و احساسات درونی ناخواسته و حاالت جسمانی مرتبط با
این پویاییها و الگوهای ارتباط را آموزش میدهد .همانطور که زوجها شروع به بهکارگیری این
مهارتها و راهبردها میکنند ،بیشتر تمایل پیدا میکنند و قادر میشوند به موقعیتهای اجتناب
قبلی نزدیک شوند و به آنها فرصت رفتار به شیوهای که رضایت از رابطه را بهبود میبخشد و
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فرایندهای شناختی و واکنشهای عاطفی خود چه بهتنهایی و چه در رابطه دونفره آگاه شوند.

بیآالیشی میان فردی را افزایش میدهد داده میشود و نزدیک شدن به افکار و احساسات مرتبط
با اجتناب قبلی و عمل در جهت سازگار با ارزشهای رابطه دوطرفه ،این فرصت را برای زوجها

بنابراین میتوان انتظار داشت که با توجه به فنهایی که در هرکدام از دو رویکرد زوجدرمانی
شناختی-رفتاری و معنا درمانی مورداستفاده قرار میگیرد ،فرایند بیآالیشی در روابط زناشویی
افزایشیافته و سبب بهبود روابط زوجین شود.

Peterson, Eifert, Feingold, & Davidson

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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فراهم میکند تا ارتباط قویتری را فراهم کنند (پترسن ،ایفرت ،فاینگولد و دیویدسون)2112 ،1؛
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این پژوهش بر روی زوجهای شهر رشت انجامشده است ،بنابراین در تعمیم نتایج به زوجهای
دیگر شهرها و مناطق باید جانب احتیاط را رعایت کرد .از محدودیتهای دیگر این مطالعه ،این
مسئله بود که به علت محدودیت زمانی و عدم دسترسی به مراجعین مطالعات پیگیری انجام نشد.
استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی نیز از محدودیتهای دیگر پژوهش حاضر است .با توجه به
نتایج برآمده از این پژوهش پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به جهت تعیین دقیقتر اثرات
درمانی رویکرد شناختی-رفتاری و معنا درمانی مرحله پیگیری نیز گنجانده شود و نتایج آنها با
نتایج این پژوهش مقایسه شود .توصیه میگردد در پژوهشهای آتی برای به دست آوردن نتایج
کاملتر و بالطبع امکان تعمیم دقیقتر یافتهها ،تعداد آزمودنیها و مشارکتکنندگان در درمان
افزایش یابد.

و بیآالیشی زناشویی زوجها را افزایش و بیرمقیشان را کاهش دهد .از دست آوردهای این
پژوهش میتوان در دو سطح نظری و عملی به این شرح نتیجهگیری کرد .در سطح نظری نتایج
این پژوهش میتواند نتایج پژوهشهای پیشین را تائید کند .در سطح عملی ،یافتههای پژوهش
حاضر میتواند برای تدوین برنامههای آموزشی و درمانی مورداستفاده قرار گیرد.
سپاسگزاری .این پژوهش برگرفته از پایان نامۀکارشخناسی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی واحد تنکابن
با موضخخوع هم سخخنجی اثربخشخخی مداخله شخخناختی -رفتاری با معنا درمانگری بر بیرمقی زناش خویی،
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نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که رویکرد شناختی-رفتاری و معنا درمانی توانسته رضایت

رضایت زناشویی و بیآالیشی زوجین است .از مدیریت محترم مراکز سنجش و دانش و روزنه امید
به دلیل فراهم کردن شخخرایط اجرا و جذب مراجعین و همچنین همۀ زوجینی که در این پژوهش
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