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 خالصه 

اثربخشیییي رفتاردرماني دیایكتیر بر دیزدزي زناشیییویي و دی سیییتگي  پژوهش با هدف تعیین مقدمه: 

 انجام شد. زوجي کارکنان دارای تعارض کار و خانواده

و دوره   کنترلآزمون با زروه پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه روش :روش کار

شرکت ایران    پیگیری دو ماهه بود.  شامل کارمندان با تعارض کار و خانواده در  جامعه آماری پژوهش 

کارمندان با تعارض   30بود. در این پژوهش تعداد  1398ماهه دوم سییال خودرو )شییهر تهران( در شییش

  کنترلهای آزمایش و زیری هدفمند انتخاب و با زمارش تصادفي در زروهواده با روش نمونهخان-کار

شدند )در هر زروه   سه تحت آموزش   10. زروه آزمایش به مدت (کارمند 15زمارده  رفتاردرماني  جل

هان،  )دیایكتیر    ند. در این پژوهش از  2004یین مه   ( قرار زرفت نا کار    پرسیییشییی عارض  خانواده    -های ت

،  بارتویوموو)دی سیییتگي زوجین ( و 1996)پاینز، دیزدزي زناشیییویي (، 2000ریسیییون و همكاران، )کا

افزار آماری زیری مكرر با اسییتفاده از نرمها به شیییوه تحلیل واریانس با اندازه( اسییتفاده شیید. داده1998

SPSS   تجزیه و تحلیل شد. 22نسخه 

و دی ستگي زوجي   (>001/0p)ر بر دیزدزي زناشویي  رفتاردرماني دیایكتینتایج نشان داد که  : نتایج

(001/0p<) تاثیر معنادار داشته است کارکنان دارای تعارض کار و خانواده 

جه  ته    گیری:نتی یاف حاضیییر مي   بر اسییییاف  ماني        های پژوهش  تاردر که رف جه زرفت  توان چنین نتی

تواند به    جویي هیجاني مي ي، پذیرش و خودنظم شیییانیتحمل پر های  تكنیر زیری از دیایكتیر با بهره   

دی سیییتگي زوجي کارکنان دارای   به ود دیزدزي زناشیییویي  عنوان یر درمان کارآمد جهت کاهش       

 مورد استفاده زیرد. تعارض کار و خانواده

 تعارض کار و خانواده، دیزدزي زناشویي، دی ستگي زوجي، رفتاردرماني دیایكتیر :کلمات کلیدی

 

 .باشداد منافع مياین مطایعه فاقد تض پی نوشت:
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 مقدمه 
نایي در هر سیییازماني، نیروی       یكي از ارکان اصیییلي و زیرب

ها و انساني سازمان است که قطعاً بدون توجه به ابعاد، انگیزه   

تمایالت دروني افراد در سیییازمان، نیل به اهداف سیییازمان          

ساني پي    مشكل خواهد بود. امروزه محققان م احث نیروی ان

شرایط و ماهر عامل باارزش    اند که نیربرده ساني واجد  وی ان

ها و پایان در جهت رشیید و توسییعه سییازمان ای بيو سییرمایه

(. به 1398کشییورها هسییتند )قاسییمي، عریضییي و موسییوی،  

طوری که نیم قرن زذشیییته بخش قابل توجهي از پیشیییرفت 

کشییورهای پیشییرفته و توسییعه یافته مرهون تحول در نیروی  

، 1، ژائو و وونگبوده است )یوان، اله  انساني کارآزموده آنها 

توجه به حرفه و شیییول و انتخاب شیییولي در زندزي (. 2018

سابقه  شتوال برای ادامه زندزي  . ای بس طوالني داردآدمي  ا

حیات هر فردی به  .و بقایای پایداری جامعه ضییروری اسییت

تامین مي     کار کردن  له  شیییود و میزان خودکفایي هر   وسیییی

 عملكرد شیییانلین آن بسیییتگي دارد  کشیییور به میزان و نو  

  (.1396زاده نصرآبادی، راد و ملرایرجي)

های شولي برای کارکنان و یكي از پیامدهای محیط

است )ایشر،  2خانواده-زیری تعارض کارکارمندان، شكل

؛ زائو، چن، فئو، زو، چن و 2018، 3مصطفي، آید و رامادا

ارض بین خانواده شكلي از تع-(. تعارض کار2016، 4ییو

های مختلف ها در حوزهنقشي است که در آن فشار نقش

خانواده منجر به تعارض دو طرفه بین کار و خانواده -کار

خانواده؛ وقتي رخ  -(. تعارض کار 2019، 5شود )ما و تارلمي

های این دو حیطه )کار( با تقاضاهای دهد که خواستهمي

تواند تعارض مي دیگر )خانواده( ناساززار باشد که این حیطه

هم بر کیفیت زندزي خانوادزي و هم بر کیفیت زندزي 

کاری تأثیر بگذارد. محققان، انوا  متفاوتي از تعارض را با 

توجه به رفتار، زمان و مقدار تنش ایجاد شده توصیف 

                                                           
1. Yuen, Loh, Zhou, Wong 
2. work- family conflict(wfc)  
3. Elshaer, Moustafa, Aiad, Ramadan  
4. Guo, Chen, Fu, Ge, Chen, Liu  
5. Ma, Turel 
6. Vahedi, Krug, Westrupp 

(. تعارض کار 2019، 6وستراپاند )واحدی، کروگ و کرده

ي، عالئم جسماني خانواده ارت اط مستقیمي با تنش، افسردز –

، ؛ ماسوا، سورتیر2010، 7و خستگي دارد )بیانچي و میلكي

 (.2019، 8بهام و نایدو

کار    عارض  به روابط درون         -ت یه  به آسییی خانواده منجر 

ند نیز مي        نان شیییود. این فرای کارک ند برای  خانوادزي  توا

شییناختي ایجاد نماید )نعامي و محمودی کارکنان فشییار روان

یا،   به       (. عالو1398ک خانواده  کار و  عارض  ه بر این بروز ت

زیری سییرخوردزي و تنش بین زوجین  مرور سیی ه شییكل  

؛ رباني، منصیییوری، جهاني، 1395شیییود )حاجي کرمي، مي

تواند منجر به   ( که این فرایند مي  1395شیییهدادی و خمری،  

جایگزیني دیزدزي        قه بین زوجین و  کاهش عشییی  و عال

ناشیییویي به زوجین به جای آن شیییود. دیزدزي ز 9زناشیییویي

مابین اجتناب کنند و یا به دهد تا از تعارضیییات فياجازه نمي

سه آنها را حل کنند؛ این فرایند باعث مي شیوه  شود  ای منا

ند            یت نكن كدیگر احسییییاف رضییییا ها از ی که هر دو آن

دیزدزي زناشیییویي از  (.2013، 10، فارل و پیالی)پوکورسیییكا

فه  که مي   مؤی یت ارت   هایي اسییییت  ند کیف عاملي    توا  اطي و ت

سي،        سازد )مدر سیه جدی مواجه  شویي را با آ  زندزي زنا

دیزدزي زناشیییویي  (. 1393، زاهدیان و هاشیییمي محمدآباد     

ست و     سمي، عاطفي و رواني ا سودزي ج  حایت دردناك فر

پیش این حایت   هنگامي  سیییازد. ثر ميأرا مت  ها زوجزندزي  

شان، راب    شوند علیرنم متوجه ميزوجین که آید مي ش  طهتال

رسییید که به نظر مي. زرمي زذشیییته نیسیییت آنها به زندزي

 حایت تدریجي دارد.و  ن وده نازهانيچندان شرو  دیزدزي  

سرخوردزي    دیزدزي از در واقع  شدن  شته   هایها و تنشان ا

ندزي روزمره  طه  فرسیییایش   سییی ه  به وجود آمده و    ز راب

 .(2011، 11شریفي، کاروسلي و بیشلوت)شود ميزوجین 

7. Bianchi, Milkie  
8. Masuda, Sortheix, Beham, Naidoo 
9. marital disaffection 
1 0. Pokorska, Farrell, Pillai 
1 1. Karsvly & Bshlydh 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090506817301057#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189715002414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189715002414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189715002414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189715002414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189715002414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189715002414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585319302175#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585319302175#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397318301321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397318301321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397318301321#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879119300557#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879119300557#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879119300557#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879119300557#!


 

 همكاران حمدیربابه کشاورز م                                       کارکنان دارای تعارض کار و خانوادهدلزدگي زناشویي و دلبستگي زوجي اثربخشي رفتاردرماني دیالكتیک بر  -630

 مصطفي دریادار  و همكاران

زوجین نیز   1تواند به دی ستگيزي زناشویي ميبروز دیزد

آسیه وارد کرده و باعث شود تا میزان دی ستگي زوجین به 

(. این فرایند از 1396هم کاهش یابد )ضابطي و اشكاني، 

زیرد؛ چرا که کاهش ایجاد تعارضات زناشویي شكل مي

دی ستگي زوجین به شكل معمول افزایش تعارضات زناشویي 

، هر چند که (2017، 2فیني و کارانتزاف) را در پي دارد

پدیدآیي تعارضات زناشویي و کاهش دی ستگي در زوجین 

)خسروی، بلیاد، ناهیدپور و ای دوسویه با هم دارند رابطه

 ریبا  یقو یابه وجود رابطه يدی ستگ. (1390آزادی، 

دانكل، ) فرد خاص اشاره دارد ریعش  به  ایشخص و 

به صورت  يدی ستگ نیهمچن .(0162 ،3الکاسزوسكي و چائا

در رابطه  يشخص یتفكر، احساف و رفتارها یایگوها

 يمیافراد صم گریو د يعاطف ریبا مراقه، شر ریزدن

ک ر، ییدك، کوهل، آیفرینر و است )شده  فیتعر

توان در دو حوزه آسیه دی ستگي را مي (.2017 ،4کرت

ر داد. اضطراب دی ستگي و اجتناب دی ستگي مورد بررسي قرا

اضطراب دی ستگي زرایش و نیاز شدید به نزدیر بودن، 

مورد پذیرش واقع شدن، حمایت شدن و مطمئن شدن از 

جانه نمادهای دی ستگي است. همچنین اجتناب دی ستگي: 

بیانگر زرایش به ناراحتي از نزدیر بودن، خودافشایي 

پذیری و وابستگي در روابط است احساسات و بیان آسیه

 (.2007، 5سالیروبرتس، کل کاشدان و س، یبوتونار)

های درماني و آموزشییي مختلفي برای حل مشییكالت  روش

با تعارض کار و خانواده بكار          زوجین و همچنین کارمندان 

برای  درمانيهای یكي از روشزرفته شییده اسییت. به عنوان  

و ارت اطي این افراد  هیجاني  ، شیییناختي های روان به ود مویفه 

اشیییاره نمود که کارآیي    6تاردرماني دیایكتیر    رف توان به مي

شان داده  های مختلف روانخود را در درمان مویفه  شناختي ن

                                                           
1. Attachment  

 Feeney, Karantzas 2. 
3. Dunkel, Lukaszewski, Chua 
4. kebeck, Liedtke, Kohl, Alferink, Kret 
5. Bottonari, Roberts, Kell., Kashdan & Ciesla 

6. Dialectical Behavioral Therapy 
7. Lang, Edwards, Mittler, Bonavitacola 

زاده هنرمند و محمودعلیلو،  نیا، حمید، مهرابي  اسیییت )پیمان 

شیخ سجادیه و    ؛1397، پناهتیموری، نفاریان و یزدان؛ 1397

؛ 1394؛ آقییایوسیییفي، ترخییان و قربییاني،       1396پور،  آتش 

؛ النگ، ادواردز، میتلر و  1392زاده، علیزاده و محمدی،  علی

؛ زایوسیییكي، یویز 2018، 8؛ یویس و میلر2018، 7بوناویتاکوال  

؛ رابینسیییون، النگ، هرناندز، هویز، کامرون 2018، 9و مارتین

؛ 2019، 11کوئییا، کییامتویس و النییدف     دی؛ 2018، 10و برانون  

 (. 0202، 12زي، ویوسزین و وناتيموك، سایتو، مر-ت ت

وه یرا در شییی یاچهار مؤیفه مداخله     يكتیكیای د يرفتار درمان  

مان  ند يخود مطرح مي در هادین و   ریفراز یاری هوشییی :ک ن

پذیرش و تنظیم هیجاني  یهابه عنوان مویفه يشیییانیتحمل پر

مدی بین فردی     کارآ فه   و  )علوی،  رییتو یها به عنوان مؤی

 یرفتییارهییا .(1390یزدی و قییدردی، مییدرف نروی، امین

هدف  ریایكتید یهاموزش مهارتآکه در  يشان یتحمل پر

 يزندز  رشیها و پذ  ا در بحرانق به تحمل و ب   رند یزيقرار م

حاضیییر هسیییت م        که در یحظه  نه  ند يآن زو چهار   ،پرداز

 :شیییونییديمجموعییه راه رد بقییا در بحران، آموزش داده م

فكر  و یحظه  یبهسیییاز  ،یسیییاز خودآرام ،وجه ت يبرزردان

 ،یاحد ،کربالیي محمد میگویيها )انیا و زکردن به سییوده

مان    (.1389 ،یریو جزا يفیشیییر تار در  بر ،يكیایكتی د يرف

هارت   یمراجع از طر یها یتوانمند  شیازاف  یها آموزش م

شیییود، يکه به طور مؤثر اسیییتفاده نم     یيها مهارت با   دی جد 

کاهش عوامل      یاز طر زشیانگ شیازاف به  که در   يکمر 

شییناخت  جانات،یکرده و با همانند ه درمان تداخل شییرفتیپ

 نیهمچنکنند. يم یریاز آن جلوز ط،یها، رفتار آشكار و مح

ند  شیافزا مانگر از طر  ختنیبرانگ وها  یتوانم فراهم   یدر

كان افزا  هارت  شیآوردن ام مانگر   زشیها و انگ م خود در

 يمؤثر و سایم با رشد دائم   يادامه کار با مراجع به شكل  یبرا

8. Lois, Miller 
9. Zalewski, Lewis, Martin 
1 0. Robinson, Lang, Hernandez, Holz, Cameron, 

Brannon 
1 1. DeCou, Comtois, Landes 
1 2. Tebbett-Mock, Saito, McGee, Woloszyn, Venuti 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16300410#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188691630280X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188691630280X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019188691630280X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032716309405#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032716309405#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032716309405#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032716309405#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032716309405#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107772291830021X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107772291830021X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107772291830021X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107772291830021X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722917300275#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722917300275#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X17302774#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X17302774#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X17302774#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717303448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717303448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717303448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717303448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717303448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941717303448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789418300492#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789418300492#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789418300492#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856719302199#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856719302199#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856719302199#!
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سترف و خستگ   یهامهارت سا   يکنترل ا شنا  یهاتالش یيو 

سنر،  کند )يم دیرفتار تأک لیتعد ای يدهشكل  یمراجع برا ای

 (.2017، 1ادی، هاریي، جاکوب، نیرن رگ و دکس رچ

سیه  طي و هیجاني شناختي، ارت ا های روانحال با توجه به آ

همچون            نواده  تعییارض کییار و خییا منییدان دارای  در کییار

و اهمیت پذیری روان شییناختي پایین خودشییفقتي، و انعطاف

سه همچون  های درماني و مداخلهزیری از روشبهره ای منا

های  و تایید کارآیي آن در پژوهش   رفتاردرماني دیایكتیر     

صلي         سایه ا شابه، م شي م سرانجام عدم انجام پژوه  مختلف و 

شي       سي اثربخ ضر برر رفتاردرماني دیایكتیر بر پژوهش حا

شییناختي کارکنان دارای یری روانپذخودشییفقتي و انعطاف

 بود. تعارض کار و خانواده شرکت ایران خودرو

 

 روش کار

زروه آزمایش و آزمایشي با پژوهش حاضر یر طرح نیمه

آزمون و پیگیری اجرا آزمون، پسبا سه مرحله پیش کنترل

-جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان با تعارض کارشد. 

ماهه و )شهر تهران( در ششخانواده در شرکت ایران خودر

 30. از میان جامعه آماری مورد اشاره، بود 1398دوم سال 

نفر برای هر یر از دو زروه پژوهش،  15کارمند، با احتساب 

های ورود و هدفمند بر م نای مالك زیریبه روش نمونه

کشي( خروج انتخاب و سپس به روش تصادفي ساده )قرعه

حجم نمونه با استفاده از جدول  در دو زروه قرار داده شدند.

-a ،005/0=α  ،8/0=05/0کوهن و تعیین اندازه اثر با توجه به 

= β1  ،و با توجه به اندازه اثرهای پیشینه پژوهش )کالین

( محاس ه شد که در هر دو 2001، 2سچیوهوناکر، جوزف و 

نفر(. شیوه  15نفر برآورد زردید )هر زروه  30زروه 

شرکت ایران با مراجعه به  زیری نیز بدین شكل بود کهنمونه

، پرسشنامه تعارض کار و خانواده بین کارمندان این خودرو

زذاری آوری و نمرهپس از جمعشرکت توزیع شد. 

های ناقص و مخدوش، شنامهها، و حذف پرسپرسشنامه

کارمنداني که نمرات باالتر از میانگین در پرسشنامه تعارض 

                                                           
1. Eisner, Eddie, Harley, Jacobo, Nierenberg, 

Deckersbach 

خانواده به دست آورده بودند، مورد شناسایي قرار  -کار

: در جامعه ایراني(. در مرحله آخر 54زرفتند )نمرات باالتر از 

نفر از این کارمندان که باالترین نمرات را در   30تعداد 

خانواده به دست آورده بودند )نمرات  -ض کارپرسشنامه تعار

بندی شده(، انتخاب و به تیهباالتر از میانگین و به صورت تر

های آزمایش و زواه زمارده شدند صورت تصادفي در زروه

 15کارمند در زروه آزمایش رفتاردرماني دیایكتیر و  15)

کارمند در زروه کنترل(. در زام بعد کارکنان حاضر در 

آزمایش مداخله درماني رفتاردرماني دیایكتیر را در  زروه

ای یر بار دریافت ای به صورت هفتهدقیقه 90جلسه  10طي 

که زروه زواه به زندزي عادی خود ادامه نمودند، در حایي

های داده شده در ها، آموزشآوری دادهداده و پس از جمع

به های ورود مالكقایه برشور به آنها ارائه داده شد. 

شامل شانل بودن در شرکت ایران خودرو، متاهل  پژوهش

( در پرسشنامه 54بودن، کسه نمره باالتر از میانگین )نمره 

شخصیتي  –خانواده، نداشتن اختالالت رواني  -تعارض کار

و فیزیویوژیكي مزمن، داشتن تمایل به شرکت در پژوهش و 

ی هاسال بود. همچنین مالك 45تا  25داشتن دامنه سني 

خروج از پژوهش داشتن بیش از دو جلسه نی ت، عدم 

همكاری و انجام ندادن تكاییف مشخص شده در کالف، 

عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند انجام پژوهش و بروز 

-اصول اخالقي رازداری، استفاده از دادهحادثه ناخواسته بود. 

ها فقط در راستای اهداف پژوهش، آزادی و اختیار کامل 

کنندزان برای انصراف از ادامه مشارکت در پژوهش تشرک

کنندزان رساني دقی  در صورت درخواست شرکتو اطال 

پس از اتمام درمان  کنترلاز نتایج همراه با آموزش زروه 

 زروه آزمایش بود.

 

 ابزار پژوهش

 زناشویی دلزدگی پرسشنامه

 ابدا  1996در سال  3پاینز دیزدزي زناشویي توسط پرسشنامه

 اصلي جزء 3 شامل که دارد ماده 20 زردید. این پرسشنامه

2. Kline, Honaker, Joseph and Scheve  
3. Pines 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789417300011#!
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789417300011#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789417300011#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789417300011#!
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 مصطفي دریادار  و همكاران

داشتن  و خستگي، سستي احساف مثال) جسمي خستگي

افسردزي،  احساف) عاطفي افتادن پا از ،(خواب اختالالت

 مثل احساف) رواني افتادن پا از و( افتادن دام در، ناامیدی

 این تمام باشد.مي (همسر به خشم و ارزشي، سرخوردزيبي

. شوندمي داده امتیازی پاسخ هفت طیف یر روی اردمو

 معرف 7 سطح و نظر مورد ع ارت تجربه عدم معرف 1 سطح

موردنظر. طیف پاسخگویي آن از نو   ع ارت زیاد تجربه

نادری، افتخار و )= همیشه( است 7= هرزز تا 1)از  ییكرت

و  20(. کمترین نمره در این پرسشنامه 1388آمالزاده، 

است. کسه نمره باالتر نشان دهنده  140ره بیشترین نم

 -آزمون پایایي احساف دیزدزي زناشویي بیشتر است. ضریه

برای یر  76/0، ماهه یر دوره یر برای 89/0بازآزمون 

به دست آمده  برای دوره چهارماهه 66/0دوره دو ماهه، و 

 ثابت ضریه باها آزمودني انله برای دروني تداوم است.

 در (.1996 پاینز،)بود  93/0تا  91/0بین  که، شد سنجیده آیفا

نفر بررسي نمود  240 بر را پرسشنامه این (1387) نعیم نیز ایران

بدست آمد. میزان آیفای  86/0و ضریه آیفای کرون اخ 

کرون اخ پرسشنامه در پژوهش اردشیری یردجاني و شریفي 

 90/0تا  77/0و برای ابعاد آن از  89/0( برای نمره کلي 1397)

بدست آمد. پایایي پرسشنامه حاضر در این پژوهش به وسیله 

 محاس ه زردید. 88/0ضریه آیفای کرون اخ 

 

  همسران یدلبستگ پرسشنامه

ستگ  آزمون ضطراب  افیمق دو شامل  يدی  ستگ  ا  17 با يدی 

 تا  18 از)  ماده  24 با  يدی سیییتگ اجتناب  و(  17 تا 1 از) ماده 

 اقت اف با و 1بارتویوموو مدل اسییاف بر آزمون نیا. اسییت(41

 طور به که است  هدش  هیته رینزد روابط از تجربه آزمون از

ستگ  خاص، سر  با رابطه در يدی   .کند يم یریز اندازه را هم

 5ی این پرسیییشییینامه در یر طیف ییكرت زذار نمره روش

سیار زیاد )از نمره یر تا    درجه سار کم تا ب ست.  5ای از بی ( ا

است.   205و حداکثر نمره  41نامه حداقل نمره در این پرسش  

ستگي هیجاني پایین    ست  کسه نمره باالتر بیانگر دی  تر فرد ا

                                                           
5. Bartholomew 
2. Carlson, Kacmar, Williams 

بایعكس.  عه   یرو بر آزمون نیا و  تأهل   انی دانشیییجو جام  م

که میزان آیفای کرون اخ  شده  يابیارجهن تهران یهادانشگاه 

 افیمق، برای %94برابر با  يدی سییتگ اضییطراب افیمقآن در 

 %94 مقدار آزمون کل و برای  %96برابر با  يدی ستگ  اجتناب

سیاه، احمدی و بهرامي،         شاه  ست )بطالني،  ست آمده ا به د

(. همچنین روایي محتوایي آن نیز مطلوب ززارش                   1389

( 1396محمدی مهرجردی )در پژوهش شیییاه شیییده اسیییت.

 اضیییطراب افیمقضیییریه آیفای کرون اخ پرسیییشییینامه در 

برابر با  يدی ستگ  اجتناب افیمق، برای 95/0برابر با  يدی ستگ 

قدار  آزمون کل  و برای 97/0 مد. در     96/0 م به دسییییت آ

ضریه آیفای کرون اخ پرسشنامه در       ضر   افیمقپژوهش حا

با   يدی سیییتگ اضیییطراب ناب  افی مق، برای 93/0برابر   اجت

با   يدی سیییتگ به   94/0 مقدار  آزمون کل  و برای  95/0برابر 

 دست آمد.

 

  نوادهاخ -تعارض کار پرسشنامه

 –ای سنجه چندبعدی تعارض کار ماده 18پرسشنامه  

( برای سنجش 2000) 2خانواده، کاریسون، کاکمار و ویلیامز

میزان شدت تعارض کار خانواده است. این مقیاف ابعاد 

خانواده را مورد ارزیابي قرار  –تعارض کار  زانهشش

( تا پنج ها از ززینه یر )کامالً مخایفمدهد. دامنه پاسخمي

)کامالً موافقم( با استفاده از مقیاف ییكرت است. دامنه نمرات 

است. نمره باالتر در این آزمون  100تا  20این پرسشنامه بین 

خانواده بیشتر خواهد بود.  –نشان دهنده تعارض کار 

( برای این آزمون میزان ضرایه 2000کاریسون و همكاران )

اند. ززارش کرده 87/0و  78/0پایایي با آیفای کرون اخ بین 

(، 2006) 3ای واتای، نیشكیدو و موراشیماهمچنین در مطایعه

تا  77/0خرده مقیاف بین  6روایي و پایایي این ابزار را در 

؛ به نقل از متشرعي و 1388اند. رسویي )ززارش کرده 92/0

آن و تط یقش با شرایط فرهنگي  ( پس از ترجمه1389نیسي، 

 10حتوایي این پرسشنامه با استفاده از نظرات ایران، روایي م

های علوم پزشكي، نفر از اعضای هیأت علمي دانشگاه

3. Watai, Nishikido, Murashima 
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بهزیستي و توان خشي ایران، باال ززارش کرده است و پایایي 

نفر از پرستاران  20این پرسشنامه را با استفاده از نظر 

 66/0های همدان بعد از دو هفته آزمون مجدد بین بیمارستان

و انسجام دروني آن را با استفاده از ضریه آیفای  89/0تا 

( 1389ززارش کرده است. متشرعي و نیسي ) 84/0کرون اخ 

نیز ضریه پایایي این آزمون را با استفاده از آیفای کرون اخ 

ززارش کرده است. در  92/0و با روش تنصیف  91/0

  پژوهش حاضر نیز پایایي با استفاده از ضریه آیفای کرون اخ

 محاس ه شد. 90/0

 

 شیوه اجرای پژوهش

شرکت ایران خودرو و   پس از اخذ مجوزهای الزم از طرف 

نه      ند نمو جام فرای ید(،        ان چه ذکر زرد با آن طاب   زیری )م

کارمند دارای تعارض کار و       30کارمندان انتخاب شیییده )    

های آزمایش و زواه   خانواده( به شییییوه تصیییادفي در زروه   

زروه آزمایش رفتاردرماني    د در کارمن   15زمارده شیییدند )  

هییای زروه کییارمنیید در زروه کنترل(.        15و دیییایكتیییر    

آزمایش مداخله درماني مربوط به رفتاردرماني دیایكتیر را          

ته      به صیییورت هف ماه  یر جلسییییه  در طي دو و نیم   90ای 

ست     10ای را در دقیقه سه دریافت نمودند. این در حایي ا جل

مداخالت حاضییر را در طول که افراد حاضییر در زروه زواه 

 پژوهش دریافت نكرد.

 

خالصه جلسات رفتاردرماني دیایكتیر . 1جدول 

 (1397؛ به نقل از تیموری و همكاران، 2004)یینهان،

 شرح جلسه جلسه

 

جییلسییییه  

 اول

ضای زروه و انتظارات آن    شنایي با اع ها، ایجاد کردن آ

با ابراز کردن       احسیییاف راحتي اعضیییا با هم در رابطه 

س  ضیح درباره نحوه کار زروه، رازداری،    اح سات، تو ا

سات، مدت زمان       سات، تعداد جل ضور مرته در جل ح

جلسات، تشوی  اعضا به بیان کرون مشكالت زناشویي       

 خانواد. -در اثر فرایند تعارض کار

 

جییلسییییه  

 دوم

آموزش تكنیر درك هیجان در روابط، اجزاء آن و 

، کندتاثیراتش که شامل هیجان چطور عمل مي

های هیجاني منفي، واکنشي پذیری در برابر تجربهآسیه

 چرابودن، زمان رسیدن به تعادل. سوال در مورد اینكه: 

 در درست هایدیدزاه بیاموزیم؟ را مهارت این باید

 و اوییه هایهیجان بر مروری کدامند؟ ها هیجان مورد

 .کنندمي کمر ما به هانهیجا همهو اینكه  ثانویه،

کند تا با ی تنظیم هیجانات به افراد کمر ميهامهارت

های موثرتری کنار های اوییه و ثانویه به شیوههیجان

بیایند و از رنج روزافزون اجتناب کنند. ارائه تكلیف 

 خانگي.

 

جییلسییییه  

 سوم

 در م احثه عملكردی، تحلیل و ها،هیجان زذارینام

 دارد هایشهیجان مورد در فرد هر که تفاسیری  مورد

 ذهن و هیجاني  ذهن نقش به  توجه  ،ا(ه  سیییطورا)

سیر  مورد در خردمندانه ذهن و منطقي سخ  و تفا  به پا

آموزش تكنیر پذیرش خود و همسیییر که       .ها هیجان 

شیییامل آزاهي از ارت اط، خودآزاهي و توجه آزاهانه           

نس ت به خود، خود هیجاني، خود منظقي و وجود خشم 

 در ر وابط. ارائه تكلیف خانگي.

 

ه جییلسیییی 

 چهارم

 های خودزویي نقش ،هاهیجان توصیییف و مشییاهده

های   ، و اینكه بر موانع هیجان  ها هیجان  مورد در مث ت 

تری بروز  سیییایم نل ه کنید. ازر افراد رفتارهای سیییایم      

دهند و افكار خود تائیدزرایانه بیشییتری داشییته باشییند،   

ضایت   باعث مي تری برای  بخششود تجارب هیجاني ر

د. آموزش تكنیییر چگونگي توقف  آنهییا پیش بیییاییی

اوضیییا  وخیم که شیییامل تعهد برای کارآمد شیییدن،         

شي و مدیریت تمایالت زیان ار      شگیری از اعمال تكان پی

 شود. ارائه تكلیف خانگي.مي

 

جییلسییییه  

 پنجم

هارت  آموزش یه   کاهش  م ماني    پذیری آسییی جسییی

 رفع برای ریزیبرنامه کافي، خواب برای ریزی)برنامه

افكار آشیییفته  با مقابله رواني، و جسیییماني کسیییایت

ی صحیح   هاعادت(. کردن ورزش کافي، توذیه ،کننده

یت توییرات، افسیییردزي،        حا مدیریت  بخش مهمي از 

ي هسیتند. آموزش تكنیر   زودرنجي یا خلقکجخشیم،  

در کنار هم بودن از یحاظ عاطفي که شیییامل شیییرطي        

سییازی با جع ه و  سییازی مجدد، شییرطيشییدن و شییرطي

 . ارائه تكلیف خانگي.شودآی وم مي

 

جییلسییییه  

 ششم

 کییاهش مهییارت راسیییتییای در تصیییمیمییاتياتخییاذ 

یه   ناختي)   پذیری آسییی جاني  ذهن از دوریشییی و   هی

 ارتآفریني بین افكار و احساسات(. آموزش  مه  تعادل

  افراد به را توانایي این مسیییئله حل ، مهارتمسیییأیه حل

های   توانمندی  و عملي تجارب  به  توجه  با  که  دهد مي

  قدم مشیییكل یا مسیییئله حل جهت در بتوانند خود ذهني

آموزش تكنیر   .یابند دست  مطلوب نتیجه به و برداشته 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

های مختلف با  سیییازی مجدد روابط که شیییامل راهفعال

یت  یت    هم بودن، موقع عارض و موقع های   های دارای ت

 شود. ارائه تكلیف خانگي.بخش ميیذت

 

جییلسییییه  

 هفتم

 تهیه مث ت، تجارب افزایش برای ریزیبرنامه آموزش

. آموزش تكنیر  بخشیذت های فعاییت از فهرسیییتي

سته          شناسایي خوا ها و  ابراز روشن احساسات که شامل 

احسیییاسیییات م هم، اسیییتفاده از ارت اطات نیرمسیییتقیم، 

شود.  ها ميانگاری خواسته ها و بیشانگاری خواسته کم

 ارائه تكلیف خانگي.

 

جییلسییییه  

 هشتم  

 برابر در مخایف  عمل  نجام ا و ها هیجان  بر زاهي آ

 عمل .افسردزي  و خشم  شرم،  و زناه احساف  ترف،

 و زناه احسییاف و خشییم و ترف مورد در مخایف

یل   نمگیني ما جاني   . برعكس ت ید.      های هی تان عمل کن

. آموزش  دی کن پرذهن خود را از حس جاری و کنوني  

مدیریت حل مسیییائل و راه حل          های زفتگو   تكنیر 

مسییایه در مقابل حل مسییایه،  کردن که شییامل مدیریت 

شیییود. ارائه   تعیین مسیییایه و تجزیه و تحلیل مسیییایه مي  

 تكلیف خانگي.

 

 جلسه نهم

های تحمل پریشاني: جلسه اول آموزش مهارت

راه ردهای پرت کردن حواف، ارتقاءیحظه جاری، 

بخشي با استفاده از حواف پنجگانه، تكنیر خودآرام

های دهند هیجانسود و زیان. اکثر افراد ترجیح مي

زیرند دردناك را تجربه نكنند. بنابراین آن را نادیده مي

توانند تحمل کنند، پس دست به رفتارهای و نمي

کند تا زنند. درمانگر به فرد کمر مينیرانط اقي مي

هیجان دردناك را تجربه کند و بتواند آن را تحمل کند. 

 ارائه تكلیف خانگي.

جییلسییییه  

 دهم

های تحمل پریشاني: تعریف مهارت جلسه دوم آموزش

پذیرش بنیادین و چگونگي استفاده از این مهارت، 

های تفكر، ایجاد انگیزه )اراده( برای آموزش توییر شیوه

 عمل متعهدانه.

 

ها از دو سطح آمار در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصیفي و استن اطي استفاده شده است. در سطح آمار توصیفي 

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استن اطي از  از

ویلر جهت بررسي نرمال بودن توزیع  -آزمون شاپیرو

ها، آزمون متویرها، آزمون یوین برای بررسي برابری واریانس

ها و همچنین از فرض کرویت دادهموچلي جهت بررسي پیش

 زیری مكرر برای بررسي فرضیهتحلیل واریانس با اندازه

افزار پژوهش استفاده زردید. نتایج آماری با استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار زرفت. -23SPSSآماری 

 

 نتایج

 4شییناختي نشییان داد که در زروه آزمایش،  های جمعیتیافته

صیلي فوق    8/8نفر )معادل  صد( دارای مدرك تح  5دیپلم، در

نفر  5درصییید( دارای مدرك ییسیییانس،     11/11نفر )معادل  

نفر از  1ییسییانس و درصیید( دارای مدرك فوق 11/11)معادل 

درصید( دارای تحصییالت دکتری     22/2این زروه نیز )معادل 

درصییید( دارای  66/6نفر )معادل   3بودند. در زروه کنترل نیز  

درصییید(  33/13نفر )معادل   6دیپلم، مدرك تحصییییلي فوق 

ارای درصییید( د 88/8نفر )معادل   4دارای مدرك ییسیییانس،  

عادل   2ییسیییانس و مدرك فوق    44/4نفر از این زروه نیز )م

درصد( دارای تحصیالت دکتری بودند. همچنین نتایج بیانگر    

درصییید( دارای  66/6نفر )معادل   3ان بود در زروه آزمایش،  

درصیید(  54/15نفر )معادل  7سییال سیین،   33تا  30سیین بین 

درصییید(  66/6نفر )معادل  3سیییال،  37تا  34دارای سییین بین 

درصیید(  66/6نفر )معادل  3سییال و  41تا  38دارای سیین بین 

نفر  3سیییال بودند. در زروه کنترل،  45تا  42دارای سییین بین 

نفر  7سال سن،    33تا  30درصد( دارای سن بین    44/4)معادل 

نفر  2سییال،  37تا  34درصیید( دارای سیین بین   54/15)معادل 

نفر  3سییال و  41تا  38درصیید( دارای سیین بین   44/4)معادل 

سیییال بودند.  45تا  42درصییید( دارای سییین بین  66/6)معادل 

میانگین و انحراف اسیییتاندارد متویرهای وابسیییته پژوهش در       

آزمون و پیگیری، بییه تفكیییر دو آزمون، پسمراحییل پیش

 ، ارائه شده است.2زروه آزمایش و زواه، در جدول 

 

  های آزمایش و کنترلزدزي زناشویي و دی ستگي زوجي در زروهمیانگین و انحراف معیار متویرهای دی. 2جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هازروه متویرها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین



 

 

 65سال ، 2شماره، 1401تیر -خرداد پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد جله دانشكدهم -635

 04/14 40/94 92/13 92 09/12 105 زروه آزمایش دیزدزي زناشویي

 46/16 86/108 43/17 109 88/16 73/107 زروه کنترل

 02/16 86/108 82/12 46/110 19/15 66/123 زروه آزمایش دی ستگي زوجي

 81/11 46/123 23/12 26/123 32/12 66/122 زروه کنترل

جدول       ئه شییییده در  تایج ارا که     2ن حاکي از آن اسییییت 

یانگین           به توییر در م ته منجر  تاردرماني دیایكتیر توانسییی رف

کارکنان دارای  دی ستگي زوجي نمرات دیزدزي زناشویي و  

آزمون و پیگیری شود، تعارض کار و خانواده در مراحل پس

های  بایسیییت توسیییط آزمون  اما معناداری این توییرات، مي  

به این        تاثیر نیز  اسیییتن اطي مورد بررسیییي قرار زیرد. جهت 

ست که رفتاردرماني دیایكتیر    سته منجر   صورت بوده ا توان

ناشیییویي و       کاهش دیزدزي ز  به ود دی سیییتگي زوجي به 

آزمون کارکنان دارای تعارض کار و خانواده در مراحل پس  

زیری و پیگیری شود. پیش از اجرای تحلیل واریانس با اندازه

، های این نو  تحلیلفرضمكرر، در راسیییتای بررسیییي پیش

آزمون، ویلر نشییان داد در سییه مرحله پیش-آزمون شییاپیرو

(، p>05/0ها نرمال اسیییت )هآزمون و پیگیری توزیع دادپس

یانس خطا بین دو زروه     آزمون یوین نشیییان داد برابری وار

(، از طرفي نتایج آزمون p>05/0پژوهش رعایت شده است )

t     فاوت نمره که ت های  آزمون زروههای پیش نشییییان داد 

در متویرهای وابسییته )دیزدزي زناشییویي و  کنترلآزمایش و 

. همچنین (p>05/0)ت دی سیییتگي زوجي( معنادار ن وده اسییی

که پیش     یانگر آن بود  تایج آزمون موچلي ب یت  ن فرض کرو

 ها در متویرهای دیزدزي زناشیییویي و دی سیییتگي زوجيداده

 M. در نهایت نتایج آزمون   (p>05/0رعایت شیییده اسیییت ) 

 ها همگن است.باکس بیانگر آن بود که واریانس میان زروه

 

  زروهيمكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بین زیریتحلیل واریانس با اندازه.  3جدول

درجه  مجو  مجذورات  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

اندازه  pمقدار  fمقدار 

 اثر

توان 

 آزمون

دیزدزي 

 زناشویي

 1 60/0 0001/0 13/43 53/290 2 06/581 مراحل

 99/0 36/0 0001/0 46/14 10/2924 1 10/2924 زروه ندی

 1 66/0 0001/0 51/64 53/434 2 06/869 تعامل مراحل و زروه ندی

     73/6 56 20/377 خطا

دی ستگي 

 زوجي

 1 55/0 0001/0 38/34 90/445 2 80/891 مراحل

 98/0 35/0 0001/0 34/13 40/1742 1 40/1742 زروه ندی

 1 60/0 0001/0 12/43 30/546 2 60/1092 تعامل مراحل و زروه ندی

     97/12 56 26/726 خطا

جدول     تایج  یانگین نمرات     3ن که م های  نشییییان داد  متویر

کارکنان دارای تعارض  دیزدزي زناشویي و دی ستگي زوجي

حل             ندی در طي مرا تاثیر زروه  فارغ از  خانواده  کار و 

شده که این توییر با  پس آزمون و پیگیری دچار توییر معنادار 

رود. از آزمون یر تفاوت معنادار به شمار مي مقایسه با پیش 

طرفي نتایج سییطر دوم جدول فوق بیانگر آن اسییت که متویر 

زروه نییدی )رفتییاردرمییاني دیییایكتیییر( فییارغ از مراحییل  

دیزدزي متویرهییای آزمون و پیگیری( بر آزمون، پس)پیش

کارکنان دارای تعارض کار و  زناشییویي و دی سییتگي زوجي

ست. بدین معنا که رفتارد    شته ا رماني خانواده تاثیر معنادار دا

نادار بوده           با زروه زواه یر اثر مع قایسیییه  دیایكتیر در م

حل و               مل مرا عا به ت ما سیییطر مربوط  یت ا ها اسییییت. در ن

ترین یافته جدول فوق حاکي از آن     زروه ندی به عنوان مهم  

اسیییت که رفتاردرماني دیایكتیر با تعامل مراحل نیز تاثیر             
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 مصطفي دریادار  و همكاران

بر مراحییل آزمون )پیش          آزمون و  آزمون، پس  معنییاداری 

 دیزدزي زناشیییویي و دی سیییتگي زوجي  متویرهای  پیگیری( 

ست. همچنین     شته ا کارکنان دارای تعارض کار و خانواده دا

درصییید از توییرات  60و  66نتایج نشیییان داد که به ترتیه      

دیزدزي زناشیییویي و دی سیییتگي زوجي کارکنان     متویرهای  

دارای تعارض کار و خانواده توسیییط تعامل متویر مراحل و        

 شود. ت یین مي زروه ندی

 

  آزمون و پیگیریآزمون، پسپیشنتایج مقایسه میانگین زروه آزمایش و زواه در سه مرحله . 4جدول 

درجه  tمقدار  مرحله مویفه

 آزادی

تفاوت 

 هامیانگین

خطای استاندارد 

 برآورد

سطح 

 معناداری

دیزدزي 

 زناشویي

 61/0 36/5 -73/2 28 -51/0 آزمونپیش

 006/0 76/5 -17 28 -95/2 آزمونپس

 01/0 58/5 -46/14 28 -59/2 پیگیری

دی ستگي 

 زوجي

 83/0 05/5 1 28 19/0 آزمونپیش

 009/0 57/4 -80/12 28 -79/2 آزمونپس

 008/0 14/5 -60/14 28 -84/2 پیگیری

دیزدزي دهد، در متویرهای نشان مي 4همانگونه نتایج جدول 

آزمایش با  وت میانگین زروهتفا زناشویي و دی ستگي زوجي

دار ( معني83/0، 61/0آزمون )زروه زواه در مرحله پیش

نیست و در نتیجه بین دو زروه آزمایش و زواه در این مرحله 

 داری وجود ندارد. اما تفاوت میانگین زروهتفاوت معني

( 009/0، 006/0آزمون )آزمایش و زروه زواه در مرحله پس

دیزدزي زناشویي و ( در متویرهای 008/0، 01/0و پیگیری )

 باشد. در نتیجه میانگین زروهدار ميمعنيدی ستگي زوجي 

داری متفاوت از آزمایش در این دو مرحله به صورت معني

این بدان معناست که باشد. میانگین زروه زواه مي

رفتاردرماني دیایكتیر توانسته منجر به کاهش دیزدزي 

زوجي کارکنان دارای تعارض  زناشویي و به ود دی ستگي

 آزمون و پیگیری زردد.کار و خانواده در مراحل پس

 

 گیریبحث و نتیجه

ماني            تاردر هدف تعیین اثربخشیییي رف با  حاضیییر  پژوهش 

ستگي زوجي   دیایكتیر بر  شویي و دی  کارکنان  دیزدزي زنا

یافته اول نشییان داد  دارای تعارض کار و خانواده انجام شیید.

کارکنان    دیزدزي زناشیییویي  یایكتیر بر   رفتاردرماني د  که  

ست. بدین     دارای تعارض کار و خانواده شته ا تاثیر معنادار دا

صیییورت که این درمان توانسیییته منجر به کاهش دیزدزي        

تایش پژوهش           زناشیییویي   با ن کارکنان شیییود. یافته حاضیییر 

( م ني بر اثربخشیییي       1396پور ) سیییجییادیییه و آتش  شییییخ 

به شییییوه           یر  یایكت ماني د تاردر زروهي بر پریشییییاني رف

تایج پژوهش ت ت      روان با ن ناختي و  موك و همكاران   -شییی

یر بر پردازش         2020) یایكت ماني د تاردر تاثیر رف ( م ني بر 

 شناختي و کاهش اضطراب همسو بود. 

اثربخشیییي رفتییاردرمییاني حییاضیییر م ني بر  در ت یین نتیجییه

شویي  دیایكتیر بر  کارکنان دارای تعارض کار دیزدزي زنا

خانواد  ید ا   هو  هار داشیییت،   با گامي ظ هارت تحمل     هن که م

شاني  های بنیادین رفتاردرماني دیایكتیر( ، به )از مهارت پری

شود، آموزش داده مي کارکنان دارای تعارض کار و خانواده

نان افزایش مي   یان دیگر این        حس پیوسیییتگي آ به ب بد؛  یا

نان مي      به آ هارت  ته       م قایع آشیییف با و تا  سییییاز نظیر آموزد 

حاضیییل از تعارض کار و     های یفظي ا و جدال ه کشیییمكش

با افزایش احسییییاف        خانواده  ند. از طرفي  له کن قاب ، بهتر م

توانند هیجانات و رویدادهایي را که در پیوسیییتگي، افراد مي
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 آید بهتر درك کرده و آنها را ق ول نمایند     زندزي پیش مي 

با  این کارکنان(. همچنین 2018زایوسیییكي، یویز و مارتین، )

ها و آموزند که در مقابل تعارضده از این تكنیر مياسیییتفا

ساز شرایط را کاهش   تر بوده و اثرات آشفته مشكالت مقاوم 

رفتییار درمییاني دیییایكتیكي همچنین آموزش روش  دهنیید. 

زیری کلي افراد، احساف اعتماد و پویایي  باعث به ود جهت

یرامون مي            پ دکو،  ) زردد مییداوم و فرازیر در زنییدزي و 

ب (2018س و الندف،  کامتوی  کارکنان دارای    به  که طوریه. 

های خود را  کند تا هیجان   کمر مي  تعارض کار و خانواده   

تر تشیییخیص دهند و سیییپس هر هیجاني را بدون ناتوان دقی 

شیییدن با آن بررسیییي کنند. همچنین بدون داشیییتن رفتاری       

مان         ندزي سییییاز نه؛ ز زارا ناسییییاز ته   مخرب و  بل     یاف قا تر، 

به ع ارتي       پذیرتر درك مي توضییییحتر و بینيپیش ند.  مای ن

کارکنان دارای  ، رفتار درماني دیایكتیكي مندی از روش  بهره

سیییازد که ضیییمن درك   را قادر مي  تعارض کار و خانواده   

سات    سا شكالت و ناکارآمدی  هیجانات و اح ها؛ و پذیرش م

پذیرتر و پرمعني تصییور نمایند. زندزي را قابل درك، کنترل

دیزدزي زناشویي فردی، کاهش تنش درون و بینبا رو از این

 شود.کمتری نیز در آنها مشاهده مي

دی سییتگي رفتاردرماني دیایكتیر بر یافته دوم نشییان داد که 

تاثیر معنادار    کارکنان دارای تعارض کار و خانواده       زوجي

داشییته اسییت. بدین صییورت که این درمان توانسییته منجر به  

یافته حاضییر با نتایج  ن شییود.کارکنا به ود دی سییتگي زوجي

( م ني بر اثربخشیییي 1397نیییا و همكییاران )پژوهش پیمییان

رفتاردرماني دیایكتیر بر تكانشیییگری و کیفیت زندزي؛ با         

ثربخشیییي         1392یییافتییه علیزاده و همكییاران )         بر ا ( م ني 

ساسي و با     مهارت سردزي ا های رفتاردرماني دیایكتیر بر اف

( م ني بر تییاثیر       2018نتییایج پژوهش النییگ و همكییاران )       

 شناختي همسو بود.رفتاردرماني دیایكتیر بر سالمت روان

در ت یین یییافتییه حییاضیییر م ني بر اثربخشیییي رفتییاردرمییاني  

کارکنان دارای تعارض کار  دیایكتیر بر دی سیییتگي زوجي

یان نمود که   مي و خانواده  دیایكتیكي در   رفتاردرماني  توان ب

تمام مراحل سیییعي دارد تا دو قطه مختلف یر عمل را به       

کارکنان دارای تعارض کار و مراجعان )در پژوهش حاضیییر 

نشیییان دهد که چگونه یر هیجان، فكر و یا رفتار         ( خانواده 

یا تخریه آن منجر شییود.  فرایندتواند به بهتر شییدن یر مي

اه با پیامدهایشان رفتار درماني دیایكتیر این دو قطه را همر

آزاهي،  دهد و از طرق آموزش ذهن نشیییان مي مراجعان به  

هارت  هار  های م جاني  م به     هی نان     و تحمل پریشیییاني  کارک

ها شیییان را مدیریت کرده و آنهایکند تا تعارضکمر مي

ند            یل کن خت بهتر ت د نا به راهي برای شییی ئا و  دی) را  کو

تیكي بییا    در واقع رفتییاردرمییاني دیییایك      . (2019همكییاران،   

دهد که زندزي آموزش مي افرادآموزش پذیرش بنیادین، به 

)النگ و همكاران،  را بپذیرند ها م با مشیییكالت و چایشتوأ

بر این اساف رفتاردرماني دیایكتیر با ایجاد توانایي  . (2018

شفتگي، مي  سیه تحمل آ شناختي همچون  های روانتواند آ

دهد. کاهش    اضیییطراب و متویرهای مرت ط با آن را کاهش    

کارکنان دارای تعارض کار و شییود تا اضییطراب سیی ه مي 

، آرامش شییناختي بیشییتری را در ارت اط با یكدیگر   خانواده

تجربه نموده و در نتیجه با به ود کیفیت تعامالت زناشیییویي، 

ستگي باالتری را نیز تجربه نمایند.     ارائهت یین دیگر اینكه دی 

به عنوا      تاردرماني دیایكتیكي  نه که   ن درماني حمایت    رف زرا

تواند جو و درمانگر است مي مستلزم ارت اطي قوی بین درمان 

همچون تحمییل درمییانییدزي،         هییامهییارت بییاعییث رشیییید  

کارآمد در    مهارت هیجانات و    جویيخودنظمآزاهي،  ذهن

که با طوریه. ب(2018مراجعان شییود )رابینسییون و همكاران، 

ر شیییرایط ناراحت   ارائه راهكارهای جدید برای تعدیل آثا         

نده و افزایش انعطاف   به    پذیری روان کن ناختي  کارکنان   شییی

خانواده      کار و  عارض  مر مي  دارای ت با      ک تا بهتر  ند  ک

کنار  حاصیییل از تعارض کار و خانواده      های دردناك   تجربه 

آمییده و از این طری  روابط زنییاشیییویي خود را تعمی  و            

 . مابین را افزایش دهنددی ستگي في

حدود بودن  نه  م کار و        دام عارض  نان دارای ت کارک تحقی  

خانواده شیییرکت ایران خودرو در شیییهر تهران؛ عدم مهار       

 متویرهای اثرزذار بر دیزدزي زناشییویي و دی سییتگي زوجي 

زیری از و عدم بهره کارکنان دارای تعارض کار و خانواده       

های پژوهش حاضر  زیری تصادفي از محدودیت روش نمونه

بنییابراین پیشییی        شیییود برای افزایش قییدرت     نهییاد مي  بود. 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

شي، این پژوهش     تعمیم شنهاد پژوه سطح پی پذیری نتایج، در 

پا،            نان شیییرکت سییییای کارک نان همچون  کارک در سییییایر 

های خصوصي و دویتي و ...،  مهار عوامل ذکر شده     سازمان 

شود. با    های نمونهزیری از روشو بهره صادفي اجرا  زیری ت

به     جه  ماني    تو تاردر یر بر     اثربخشیییي رف یایكت دیزدزي د

کارکنان دارای تعارض کار و  زناشییویي و دی سییتگي زوجي

شود با تهیه برشور و   ، در سطح کاربردی پیشنهاد مي  خانواده

کارکنان شرکت  بهرفتاردرماني دیایكتیر ای علمي، کتابچه

کارزیری محتوای ها با بهارائه داده شیییود تا آنایران خودرو 

زدزي زنییاشیییویي و به ود این آموزش، جهییت کییاهش دی

 زامي عملي بردارند.  خود دی ستگي زوجي

 

 تشکر و قدردانی

صي ربابه         ص سایه دوره دکتری تخ ضر برزرفته از ر مقایه حا

کشاورز محمدی در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 

حاضیییر در پژوهش،            نان  کارک مام  له از ت بدین وسیییی بود. 

نان و مسیییئویین شیییرکت      خانواده  که  های آ ایران خودرو 

همكاری کاملي جهت اجرای پژوهش داشیییتند، قدرداني به      

 آید.عمل مي
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 Abstract 
Introduction and purpose: The present study was conducted aiming 

to determine the effectiveness of dialectic behavior therapy on marital 

burnout and marital attachment of the employees with work-family 

conflict. 

Material and Methods: It was a quasi-experimental study with 

pretest, posttest design with control group and two-month follow-up 

stage. The statistical population included the employees with work-

family conflict at Iran Khodro Company (Tehran) in the autumn and 

winter of 2019-20. 30 employees with work-family conflict were 

selected through purposive sampling method and they were randomly 

replaced into experimental and control groups (each group of 15 

employees. The experimental group was undergone 10 sessions of 

dialectic behavior therapy (Linhan, 2004). Work-family conflict 

questionnaire (Carlson et.al, 2000), marital burnout and questionnaire 

(Pines, 1996) and marital attachment questionnaire (Bartholomew, 

1998) were used in the present study. The data were analyzed through 

repeated measurement ANOVA via SPSS23 software. 

Findings: The results showed that dialectic behavior therapy has had 

significant effect on marital burnout (p<0.001) and marital attachment 

(p<0.001) of the employees with work- family conflict. 

Conclusion: According to the findings of the present study it can be 

concluded that dialectic behavior therapy can be used as an efficient 

therapy to decrase marital burnout and improvement of marital burnout 

and marital attachment of the employees with work-family conflict 

through employing techniques such as bearing distress, acceptance and 

emotional self-regulation. 

Key words: Marital burnout, marital attachment, work-family conflic, 

dialectic behavior therapy  
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