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 مقدم 

سن فات از اپین ناز د ز انیح فمث ا انیس گانکاا سومازدو نعرا نم اای هراز ازسیزدامراعنیز س ینییزدرا

زنپااتنفاد سی یفز اسناهما یفاراتیدرا ایقراض ننرا زاسیزشا  فناو ویسگا ازدو نعرا ف ازسیزدازنزنامر

ویز اینییزدراسیاآ ازاانینپا  زسطازیسنیرازاگات اسن ندنیز اس ن ای یدات از د ز انرراز او چ فر زاونامر

ا ایسواقیز زشاتنماًلاع یمراد اض نتازدو نعران نگادیزمعامی داناج  ا اسی اراعنیز اوفنفرسن فا اس مر

دفنفشاز ا یفارازاگات اسزراسس ن امد راز اض نتاسیدشا ازدو نعراامیضجةزاگا  نفزداز د ز ا   داس ا

ینییزدرنانرث یا اسقنشایس ازیسن ازاگا ازایاسناا دیدآمف س از د ز اعنم اعال رس ا یداهیاسیدا زاد اسیامر

اذز دات از اآ اد ج ا یزنطاال گا اآانهراتنسراصی تاا یدازشیزتامد راسیااالمگازسیزدا ازدو نعامر

آ ازسرزنرام رز ااالموراذهنرا ادس راان عس هناد ادنمع ا اهنا ایوییگنیز اس اتنهرام رز اس  ن شمر

زصجراهیادنمع ا ااشنیز اازگاینییزدرناز از تن اع فرا از ایدندهنگاد ا زقعامر8090 زاورحینااز ن رای ید

هنشا زالنامی دزضویزگا ا نحیدرامسوارمامننا نتاوننفز ازدو نعراتنیی ازصجراضزظاانگا ا ایگا از   

ا گ9911ن ا اه رن ز نا  ا  زسطام ن ازسیزدادزیسگا عیزق

اند  ما اسن اینییزدر امرانور   اماق  از د ز  از د ز س  ا زقع اد  ا     هنند  م نینپمدم ز  نرر  ید

گ انکا زسط اد اوراعن قنی اقیشاس پا  ا ا یهینانکا9929زاگا ن ینرشنا  یفار د  من هنشزیوزند

تننف؛اگ اسس ن شاز اه سیز نا یفاراییدا زاسناعو ا ی عامر8008ان دا من  نکناینییزدراانحما امارمامر

اجة عزیفنونفات ام رپازاگا   شات ازح  امعوقفازاگاهیاراس ازنپامی یعای راایی اه ن ت ارد ضنح

دنریاع ن تس ا گ9919هناس اینمی راایزن فرا اعو اوی ریهون ا یگاس ن دا ایدزیرا اه رن ز ناعو اآ 

ت از د ز اوفنفهنشااایی اه ن  احذزاننسفمر  ننگاز ا زسط اد اپرا من ا اد ام ن ای جراز ا  د پاتنهرا

اانیزیفمرزاگات ا دنشانأم پادننراسیافات اس س انیزیفمرسنعثاآ زمرا ااالمگا  زیرا  ا امیداسن ف؛

 نا اه رن زاشزییژشا  زیرا  د پنازییژشا نندشاز اآین اسر یدا اسنعثاسی  ازییزعازیوالالتا  زیرا یدا ن ینر

اهنشسیهنگگ اد ا8002 سجی  نااآنفی ر زضوراس اداگاراس ت ا  ننگا ین ینادهنفمرگ اآمن هنایون ا9927

ازصجراه سیااینرشناه سیااو رشناپالقا ادفزنرا نوة ین ینرناا زسطةمزوجفاین  ننورا ات ز گاونن پا

اگ 9921زاگا زسی  نا

ا    س اهناسناآ دنریاسیایدارا ین ینرانرراز امورالتا ین ینرا ننعرازاگات اسس ن شاز ا   اایشز اا

اسیایدارا ین ینرازضسناامر اس  ام والنن  اه جنیران نرهسونف  ایظی از  ات  ا فرتننف  ااینپیآ  درزیفن

فات اتنندحسیدیفناعالق ایفز یفاچ رشا زانی  حادهنفا انناد اددگاض امورالنون اانگاسیدز یف اندی امر

یجنت ازنپاوفنفراسنازضسناننرامنینفایومنازم فشاسنقرای نیفرازاگ از آایقطةا ن  زسط هناد ادنریاسیزشاآ 

ان می   مس زنپازضسنانتاد دینکاا ف زی ن و یزیتناینزم فشا ااییی دارایس گاس اه سیاه یزرازاگا ا

انا  س غ یقنایددا ا یفاراد اتنن ا ینکا یفارا زا اینیونیدشایس گاس اه سیامرام جرسرد ا   اسنعثا

تنهراعو ا اعالق ا ازسرزنرا سون هنشاویین ریزی ا اید نی اس پااان د؛اسیایدارا ین ینرامیدبمر

ا؛گ8001س این  ننورا ین ینرامنجیا فرا اسن ن اینییزدرا زامورحر اان دا هناوی ناانیزیفمر یدا ا  د پامر

هنشامزوجفا  زسطا ین ینراییداناعفگا  ننگاموغ یایری رامنزرازاگات ا  ا ا یهیاز ادن  سننسیزنپ

ز ن نطامسنئ ا زد وراض انعن ضامسنئ نامنحراسی یفز ا اغ یرادز یف اد ازنپاضنحگاهیانکاز ا  د پامنینفا

دهرا یفاراموویکات ا نم اه نهنرراد از اه نهنررا انط   اسناه سیاییداد ا م ن اچرییرراان من 
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ارا ازسیز اعنپز ا یایرااذ زیف از قنتاسیزغگانقس ماتن هنشامنر انعنم ا از ن نطاسنانرفنریا  زسطادنس

ازشاسیاسیایدارا ین ینرازاگتنف ازنپاین  ننورامقفم ایددنازضسناا  ننگای رما گاس انرفنریامر

ا ادرسی ن ا  اایینا  امک ا 8002 سیزهی ن ات ر  اعق فر اس  امال 9119گ ای  ا ین ینر اسیایدار ا اگ هن

نازسرزنراعو اتننفةنضع فشا  زیراهناسون هنهناینان ان شین  ننورا ف زی ن و هنشاتیچکاسجر ادحزی ش

 یفارا   میرااسیانننفةهنشاهنا اننرهنشاتیچکااییی دارنف نجرایسوررنانرنیزیورناد عا یجر

سسورراعنپزراتنهرانید اس اه سیاس رنیرراعنپزرا اگا ای راسقفز انف نجراد 9910 نیازرا اسنقینن نا

گااییی دارا ا9اگات ا نم اا امیضج ازاگا نزن نرایس گاس اه سیاززسرزنرازضسناادحسیدشا اسر

ا گنا9119ینزم فشایوزیز اسریشااییی دارایس گاس اه سیاد ااریتاتنم انیاطاسیداسیایدرا ت ر ن

گنا8099  د پاز انرفنریا ازسرزنرازسرن ناپالقادفزنرا اسید اسنا ینرراسدویا من ز زیونیرنااایسوپسنصج 

ا ان ا  ا ا یهیا ایننیزیرنزیاین راز اعیدا سون هنشامنزرا اآا بگامنس پاینزم فشا اسیایدارایوما ان8 

نزن نراگاد ا دشا اسر9گا ا 9119ز  اتن اآانیراسیدات ر ا امیضجةوی راز ایطنهنشاه سیات اد اد اچوم

ا یشاعنپزرا ادس رناتنهرا سون هنشانیم  راس ادح  امقدیادزیسوپاه سیاد ازنجندامورالتناسنصج 

اگ 8097نازسرزنراایدشاعنپزرا اد یدننگاسیایدارا تیزتیاتنییحیاسیز  ناتنهرایزیتازم

 اید دهنش ضنحرنسر تسنحگ   یسورر سف  د  یونیرن  صی تس  ذ رذ ر  ین ینر سیایدار هنشآا ب

 ینزم فش عیزپفنادنسر م   تنهر   معفر ین زضور وییی ش سن ز ودننرسر ایز  ر مورالت مرمپن

 دحزی ش عنپزر ض ننگ ز  سییی دز ش عفگ   نندننر زضسنا  یفار د  معنننرسر   ویچر زضسنا

 زسوندار دزگ د  زضسنا زیر رر ت  ید زسسیدارن ننررند    غم زضسنا مورالتن ض  سیزش م جرسر

اد سن ة منزر یظی نییدسن  ش یز زعو ندس  تنهرانسید   ز    ییدتور زسرن  انهر   ه جنیر زیوالالت

ا تن یرمر  نو  یینووپ یفز وپد اگ   یید ز  ین  ننور هم ا9111 سیزدسیشن   د زیف    دز  ی نن

 ز  دس نیر یسورر سعف ا  د   ز  ین ینر سیایدار هنشماحز  گ9111  ونن ر ن  ز زنپاگ9911نه رن ز 

  زاگ تیدر موزص عنپزر زسوندار ون ز      زیر زسوندار ون

ت ز گا یفارناموغ یادنریشازاگات اد ا یفارا ین ینراسس ن اضنئرازه  گازاگا امی یعرازاگات اسنا

نهراااایسو ازاگ زه  گادننرنرات ز گا  زسطاص   نی اد ادنمع نامی دانید اوش هوریز اقیز اد یظیایسوپ

 اسیدراگا ین ینراس اتنز قنتازصطالضننرامنینفاان ان شنا  ننگنا ندشنازیسجنگا انعدفاسیزشانیص فات ز 

ات ایون امر ات ز گا یفارا ین ینراادهفمر یدن انعینفات ز گا ین ینرا دیدادز د  نیزس ازیفتراد 

دینا یدا یجسو ام ین ینرانعینفامرا زسطةشاضضی انناعفگاضضی ایس راعیزم امث گا امنزراد ا زاط س 

 ننیورا ازدو نعرات ا رز ا سنرادس رنا  ز گ ات ز گا یفاراع ن تازاگاز ام9911ع ناپی ا ادزی نحرنا

ایون امرسیداز امیه گ  یدا ام رز ا  ننگمراکسناز زنصاد  ا دهفاهنشا یفارا ز گ؛ا8091هیحرمن ن

سیداز ا  ع گا یفارااکت ز گا یفاراع ن تازاگاز اد  گ9111مطنس انعینفاان من اسدفز گاددنیرا 

 دهنا اعالئقراد ا م ن اسیهنگا ایظنگاز   رات اد اآ ا یفاراییداسنانید اس ازهفز نازیوظن زتنازاونیفز

تنفات ا نم ایری اسیدایس گاس ااالمگادس نیرنا  ع گا  ضرا  زیرا ااطحازاوقال ناز ن نپنتامر

ا زسسورر ا اه رن ز  سن فاهنشا زدرا انعنم اسنا یزنطاما طامرزدو نعرن ازاچ یدز ت ز گااگ8091ن

گ ا8097تنوال ا ا زنرنا  یداهنشامزوجفا یفارازپالقامر سنرا ا  ننگاز ادن  اهیاسیداز اک یفاراس ازد ز
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هنشا   میرا یفارناز ودنا اییزدنا سنرازدو نعرا اسعنح گناهنشازصجرات ز گا یفارا زا سنرا  زیر نشار

ارازمی  راگامزدیگات ز گا یف9910حط زرا امیضفشن دزینفامر ز ن نپنتاس پاسیدشا ا سنرامنحراننازقودندش

یردازتثیازسیزداسناع ن نرایظ یایی را اینیی رناآاننرا این زضوراه یزرا فرازاگا ان د ا اه رن ز نا

اتن حسی ا اه رن ز ا 8097 اس ن امر8000گ  تننفازتثیاماقق پاسیازنپاسن  یفات انعینفا زنجراسیزشاگ

زسعنداموعفدشازاگا ازدرزشا نندشاز اات ز گا یفارا دیدایفز دناز اًلاس ازنپادح  ات ات ز گا یفارادز زش

سیداییدا زاد امی داآ ادز دا پ نپ نئرا اا یدا اشنی ًناهیاسیداسیدز گامنادیس  یفارا زصا زاد اسیمر

ا اس 9911زسپان  پن اونناسعفاگ  امزدیگات ز گا یفاراه یز ر ازغجبادزیو نفز انیزس ادز یفات  پی تجرن

ازییژشنانیزیننرازیجنگ س رنررا ز طیزدنازسسیدارا ا ؛ا  زیراگهنشا   میرا امیزق گاز اییدسعنح گاقف تن

سیداز ا یفارا ااکد  ؛ا  ضراگ زسط اسیداسناینییزدرناد اون ا اه رن ز ا اد یدننگادنمع  ؛ازدو نعراگنیا

 ا زاداگد دناندیعا ازاوزیزغ  اعالئمامیسیطاس اس  ن شاننانغ  یزتامیسیطاس اد من ااگهف ا امعننشا یفار

 گ 9927یجنتناا یدا سیامر

هنشا یدات اهمات ز گا یفارا اهماسیایدارا ین ینرادز زشاماحز سنازاوننداس امطنحباسنالناموزصامر

هنامدما انأش یاذز ازاگ اه چن پازنپاد امزدیگاذهنراد اآ اهنشز  ننسر ننیوراهسونفا ایظنگاعقننفا ا

د اسسویا زسط ا اد کازسیزداز ا یزنطاآ ا ر اایسو ا ازضسناااهنشاز ن نپراهسونفناچیزات دز زشاماحز 

؛اسننسیزنپاسیزشامفزیج ا ازشیاذز شاسیا  شازنپاد اموغ یا  نریدهننرات اسن ا ننیورادز یفنازضو ن ا ییفمر

ا ا  ا   انیزینفمرنأش یاذز شاس وویشادز یف ازنپام ن ا  نرید اد  ا ییف: اایسو  اتن  اد منیرا ننیورادس 

ا   اانیزیفمرراانن پاز د ج ا  نریدهننراهسگات اا سو  ازنپا م ن ات کاتننفرا امز فاسن ف؛ د 

 اهنا زانغ  یادهفتنفاننازسرن نازد زکا ا سون هنشا   د منیرا ننیوراداا سو راانن پاس ازسیزدات کامر

هناسن شاتیدرامدماآ ا زسطةز ن نپرادفنفناد کایقورات انیااد ااهنش   هناعال راسیازنجنداسیزشا   

فا اآ اتنتنفنانیااز انال امیس اسیزشاز ن نطادجیا یشامرزاگ ا قوراسیدشانیااینموعند ا زانجیس امر

ییدا زاسنانع  پا منیراس انندننران ینپاتننف اس ااهنشمدن تهنانوین اییزهنفا فاننا ا   دهفمر زانغ  یا

رز هرامپا زاهنرنگاصا گاس اتن اسییف ازایانرراز اهناازو اییزهفا فات اس انرفنریاای ادهنفا ااآ 

 یداز امدن تا ی عاهناییزاو امرهناد ا من اسناهماسیدیون ان نن اس ازسیز ایریزیراییدادز گناز اآ آ 

آهسودراانن پازاوزندراتننفناارز هرامپا زاس اتن اسییفات ازضسناون ا زاس ن اتننف از اضقنن اعف  ایرننفا

پاوش هرانگ از9911یشزدنااعندنرا ا او رناات اسیزشاض امسنئ ای ن ادز ونفاسریننفا ییزسر ااپ اآیچ ا زا

ا   ا   اد منیGMCTانن پا ار  یرا   اد منیاشسیام نن اقیز ادز د  سیاارم وناشیدنرانن پا  ارگ

 پانویادن اانتنیاطادانران اناق  اد امی داص    گا انعن  نتا ین یا90 انسیاونارهنشاد منیوش هر

هنشاینییزدرنا اان ان اسناا سومتدهفامر  زاس ا  د پاز زئ اشیدنرپا   ا  نگاز9911سیهندی ننا سن فامر

ننفناآ زمرات اچریی ادیا زاآ زگاتنداسر ییفانفانهناسنگا   9111سن ف اس ایظیاانن پا هنامرزصی ا ا   

فاننیز اه جنینتا ف اچریی امرتنسنفانفاد نسنهناننف اآ تراتنسنفا انید اییدا زاد سن رامو ینییدا زاسن 

اویسن نیاه یز اشکاازوریناشی انندنا زرا زاسیزاشرینید اییدا ادتید اآ زگات انموزن تا زاننظ ما انعف

اگ8001ن ز نر ا اه ردز دا ه انرکاز ا  د پناادماسسرزنهیاار ادس نیار اد ااالمگاه جنیتتنفنامر

سیهما ینفراآ ای یدااشونافز از د ز ا ای ی هناشهنام ن ای ی هننگاز د ز داانن پامعوقفازاگاایچ اد ان 

د از د ز ازاگا سیهندی نناارهنشامث گا امنز دیدا زدنازمناآیچ امدمازاگانعند ام ن ادن  اش اد ا ی
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ازهفز ا   9911 اسیقیز شاز ن نطاتالمراد انعن  نتناد منیرا ننیوراداا سو راانن پاع ن تگ  زیفاز :

آم راسنعثازنجندازضسنااانعن ضاهنشمیقع گسرزنراص    گنازضویزگا اما گناسیدز وپامیزیعرات اد از

اسیزشاهیانکاز ا8008 ازنجندازضسنااه فحرا اسدماد ا زسط ا انن پناد زنی ا اننسن  ناا ییفمر تیدا گ 

 ون از ا ینکا یفاانانغ  یانید  ییفمر زدراییدات اس امورالتایس گادزدرااهنشتنرهننانیص فا   

 ااسسوررد اهنشنیاهناسس ن از    نفاییزهفاسید انأت فاسیاس ایید ن ا اتسباآانهراد سن هرایقراآ 

وذنیشامیدیداد او ازحریهنشا زتنورامنزرناایدمنفاییزهفاسید اتن سیدازنفهراچدن اایز ااییی گااآا ب

رزنرادهف اچدن اایز ااییی گاسفنپاقیز یف:ازیوقندناآانهراز ا نیزیریشازحریشانعنمجون ا زازسانیزیفمرانن پا

نعنم ا ادننررنپاتید ااهنش  یرضنحگادسنعرناناق یناپزیرانناتنن هر یشاعنپزراز انعنم  اضذ ازنپا

د منیراانن پناگ اد ا   8097هناسناوند هیانجینر فراسیزشا  د پامدماییزهفاسیدا تنوینرشا از ون سیناآ 

تننف؛اهناس ن امر اعیزپزرات ا   اهنیریزیرسراد من نازهفز ا نم از  ننسرا اسدماز  ننامیضجةد ایال ا

گاد ا8091ننیگا  گ 8099 ا  زم ینا اگنازاریحرا اس ندنا  دمره یزراسنازنجندازنانداد منیراسنا   او را

اد پایون ادزد هنشاز ن نپرا  زشیسزورامفزیج اسنا  نریداانن پا زاد ازسرزنراص   گنا امدن تاوش هورن

ا ین ینرنا  ننگازسرزنراس امنجیاانن پا   اس اد منیرایون ادزدیفات ا   گا8099 اه رن ز ا اسنسریک

اهماچن پاع ندشاو ر یشاان انکاد امزیدانعن ضا ا ین ینرامورالتاتنهر یشزدا زدا اتین ر ف 

انن پازشیسزورامعنندز شاسیاد منیرا ننیوراداا سو راگای راد اوش هراییدایون ادزدیفات ا   9911 

اآین امر از اایشادنریاهیزارا اه رن ز انعدفا ین ینرا  د پادز و ا امیدبازسرزنرانعدفاد  ایدد 

شاد منیراس ا   اانن پاگاد اوش هورایون ادزدیفات اس پاد اای راآ مننرا اتنوی او از امفزیج 9911 

ز ن نپراس ا نشرامورالتا ازیوالسنتا ین ینراد اامورالت افا احذزاسنظیامرنزن تامعنندز شا دیدادز د

ارسر ااادمات اپی ش ادنمع ان فن ا فرازاگ؛اس اازسیزدازانارامورالتاز انرراس ازی یاهنش¬پراان 

ادهنفمرانور  از ن نپرا ا ین ینرازیوالسنتادز زشا  د پا زامون  رامیزتراس امیزدع پاز  ازنپاسی   

ای تصاد ات ازاگاتیدرازنجندازدو نعرا اینییزداراسیدشنااطحاد ا زاع  قرا ااسویدرانأش یزتامورالت

اتنهراو نمفهنازنپاد جةاز  ادز گاییزهفاوراد ا زانیشو چ فرا انیع   هنشاو نمفاآ ازدزمةا ایوف اض 

ی  فراتا   اد منیرامزوجفا  نریدهنش ازاگا  د پاس پاد ا ین ینراسیایدارازسرزنرا ا یفارات ز گ

اهنشهروش ازیجنگاس ای ن ا  نریدهنازنپامیسق گام رز انع  پاسیزشات ا ییفاو نمفهنازنپاتنهرامیدباننازیف

ارنریادز وپا دیداسنات ادز داقیز ا ننیوراداا سو راد منیراایینای ازاگ اد ازنپاس پاد ا  نریدا   

 احذزازاگاایسو ازیجنگاوش هراهنآ امفزیالتا ازشیسزوراد می دات ویا   اد منیرانعن  نتا  شامو یتر

د منیراانن پاسیاسد یدازشیسزورا   اهف اوش هراضن یا ازه  گامی یعاسنانید اس امطنحباازو ا فر

اش هراضن یاس ادی ن اونازرینراس اایزالتا نیاسید:سید اوات ز گا یفارا اتنهراسیایدارا ین ینر

آ  9

 ید؟آ می امیشیاساو اد امیضج ایدارا ین ینرد منیراانن پاسیاسد یدات ز گا یفارا اتنهراسیا   ننا

آ  8

اید؟و ر یشاوننفز اساد امیضج اد منیراانن پاسیاسد یدات ز گا یفارا اتنهراسیایدارا ین ینر   ننا
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 پهوه  روش

وراز اییعاو ر آ می ناو ر یشاسناای راایزراسید ادنمع اآمن شاو ا-آ می پی اوش هراضن یای   اآ منن

ان ااتننفراس امیزترامون  راتج  ا  د پامیزدع زنپاوش هرا نم ا اون ازح ی ا اییزضراد ا سیدیفاا9911ز

ا یشاد ادادددویاازیوزنداا   اس ا   ای یی ا900تننفراس ازنپامیزترنانعفزداا از اس پا  د پامیزدع 

ا   اس ا   ای یی اا یشاد ادادددویاازیوزندا اد اد اای راآ مننرا    ا91س پانعفزداازنپاز ا  دددفیف

ا91ااپ اای راآ مننراد ا   اد اهیاای رگ اا7صی تاندندسرادننررنپا فیفا د منیراانن پگا اایزراس 

ناگاد من اقیز اایسونفا اای راایزرناآمی  ددراد ننسگاامفزیج ا   اد منیراانن پدق ق ازشاسناا10دجسدد ا

سنتازدیز ف اپاا11نناا80س پاا   دا نم :اهنشمالکا یرید اد  راو ر یشاد امنراو از اوننن ادج ان ا

ااسنالاهنآ ا یفارات ز گات ا  د نرانهنااذ و اسن فان از ا یفارا ین ینراآ ا8دز و اسن نفناضفزق ا

اینم ا  ننگاآانهنی اد امیزسقگانضفزق ااطحاناد التادنپجمازیفن فرا ین ینراسیایداراننادچن ای یدر

اد اضن یامفزیج ا اوش هراتن ازدیزشا پضا اد وش هرا زانر   ای یدراسن نفایدیصا یتگاد اپی 

وراتن اه چ ون تگادنریشانناد من اوش ه ا اایی  ا نم اهنشمالکاسن نف ایفز و ام غ  گاس راز ا

اس ا  د پاعالق اعفگاه رمن ناپی اس ا  زیوننیورا ا  زیپر ررامفزیج اد ننسگاندجس اد ادجسنتاد من 

ا  ید اد منیرادجسنتاد ازسیزداضضی امنیعات ادس نیراضندامورالتاوش هرا اد اه یزهر

 ابزار پهوه 

اگا سیایدارا ینکا یفارامق نا: 1ییزناشو یفرسودگ . پرسشنام 1 نکازسرز اییداارز  ادهراز

گا9111 فرازاگ ازنپامق ناانیاطاونننرا هناپیزضرا یشاد د اسیایدارا  زسطاس پا   ت اسیزشازیفز ر

درءازصجرایسوررادس را مثالًازضسناایسوررناا9مندرادز دات ا نم اا89زسفزعا فرازاگ ازنپامق ناا

سیدارناینزم فشناد ادزگازسوند  اسورا ادز وپازیوالالتاییزدگاز اونازسوند اعنپزرا نا از اوگازضسناازس

نکا ز   ددرنااددییی دارا ایوددماس اه سددیگازاددگ ان نگازنپامیز دا  شزسوند ا  زیرا مث ازضسددنااسر

ا7معی اعفگانجیس اع ن تامی دیظیا ااددطحاا9 ددید ااددطحااذز شامرزشای یرد د مق نااح ریتاهزگ

هناداوی زحع  ا نیاشاس اداگاآ  د ام رز اسیایداراس پا   معی انجیس ا ننداع ن تامی دیظیازاگ اسیز

نا1نا7نا2نا1نا90نا99نا98نا99نا91نا91نا91نا97نا92نا89 ید:امیضج از  :ازمو ن هننرات اس امیزدازدیزامر

زیفا ددفردزدرا80نا91نا1نا9 ددییف امیضج اد گ:ازمو ن هننرات اس امیزدازیفاسنهماد عامر ددفرادزدرا9نا8نا1

 ید امیضج اچدن گ:ازمو ن امیضج از  اتمامرا98 ییف امیضج اایگ:ازمو ن امیضج اد گاز اعفداد عامراسنهم

 ید اعفداضنص اد د انقس مامرا89 ید امیضج اونجم:اعفدامیضج اچدن گاسیاعفداسنامیضج اایگاد عامر

اا اددیداراسنالنیاهسددونفنیاس نیریام رز اسیدهف اال گاس اذتیازاددگات ازعفزداسر  سیاددیدارا زایوددن امر

ز  ننسرا ینبازعو ن امق نااسیایدارا ین ینرایون ادزدرازاگات ازنپامق ناادز زشاه سنیراد  یراد ا

اگ ا  زنراس ا0810 اا0821دزمن ا سوررامنزراسنا نشارز ا ج اه   ا فرا  هنشاز ن نپرامث گاس اننئ فا 

اازمن گناییدا ریسننرنازضسنااهفس نفشنازاگامنینفایظیامث گاد امی داز ن نطنات ز گامرنح  نازضسن

 فرامق نااس اپی اهنشانید  هن ایسز تورا ادنذس اعنپزرایس گاس اه سیا ات ز گا زسط ادنسراآ 

آم رشاد امطنحعنتاس پاسیهنرراد ایی ژنامجن اددون نامررنکنازاددپنی نناوینغن ناسنالیفا ازاددیزن  امیسق گ

                                                           
1 Couple Burnout Questionnaire 
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سن اآ می ا –زعو ن اسنازاوزندراز ا  یراآ می ااگ8009ناالئ ا االئ نا8009 فرازاگا ونی را اینیرنازاوزندر

سیزشاد  راچدن منه اسید انفز گاد  یراا0811نکاد  راد منه ا ا سیزشا0871شامنه نانکاد  ر سیزشا0ا0821

د ازنیز ای رااگ9111سیدا ونننرن0819نناا0819هناسنا ینباشنسگاآحزناانج فرا فات اس پاسیزشازغجباآ میدیر

ا یشامعجمازیفز را980ویادددون ا اا980ی یی اا810گاآحزنشاتی ی نخازنپامق ناا زاد امی دا9921 ایینفش

ناه چن پاد اوش هراضسدد نرا9911س اداددگاآ  د ا هیزاددرا اه رن ز ناا0821تیدا ا ددینبازعو ن ا زا

وننم ا9912  ا اگاآمفد ازنپاناق  ا0871گاآحزنشاتی ی نخاسیزشات اوی اوزندراز ااس اد  ینباوننننراسناز

 .گ9100ع فزح جررا اه رن ز ا ا س اداگاآمفا0877 ینباآحزنشاتی ی نخامانا  ا امقفز ا

اگاااز ا81ادز زشاویاوننم ازنپاجهانی. بهداشت سازمان زندگی کیفیت پرسشنام . 2 اد ات از

س رنااالمگاهنشمق ناا نیادز زشا81اقنحب ات ز گا اما طااالمگازدو نعرنا  زسطا  ز نااالمگاد

ات ز گات ای یرااین ا81ان نمرات اد ع اسن فمرا1اننا9از اح ریتازشد د ونناع یمرااالمگا ا یفار

اخا یفار ون ا زااینن ون اگاذتیاقنس  ادهفمرای ااذز شاییرا ز  ی اصی تس ا81ا ا1ا ا9ااازالتات از

ااوش هوراویاوننم ازنپاوننننرا ا  زنراسی اراسیزش ازاگا990ای یراس ووینپا ا81ای یرات وینپ ا ییفمر

اامرمپاغ یا امرمپاس  ن شادز زشاای راد اس اتننفان  یتگاایسگازیجنگاندیز امیدگاز ایزیا9917ا  شاسی

اان7 ا0ادس رااالمگ:اآمفاداگاس اصی تازنپاس اهنمق ناا نیاسیزشاآ می اسن اآ می اوننننرا فیفانقس م

اا0871اع یمرااالمگا ا یفارات ز گا ا0821اما طااالمگا0871ازدو نعرا  زسطا0877ا  زیرااالمگ

اگاس  اامجو ننرا امن کا هنسراوش هراد گا9921 زدرنامجفا اینئ پاهالتینرامنوظیشنایجنتن اآمفاد

از ازاوزندرانساوننننرا ینباناق  ازنپاد  ا فاننئ فاتی ی نخاآحزنشاز ازاوزندراسناویاوننم اوننننرگ9109 

ا ااآمفاداگاس ا08201امقفز ا امانا  اتی ی نخاآحزنشا ینب

گت ا8002 ادجسنتامفزیج ا   اد منیراانن پاسنازاوزندراز اسیینم اد منیراانن پا.گاتمن یزوج درمان. 3

زاددوزندرا امی داننئ فاقیز اایسگناو از ازع ن انغ  یزتادرئرا اننئ فاا9911نیاددطاهیزاددرا اه رن ز نا

انن فا زشاز اماویزشادجسنتاد اصی تاهزوررازدیزا ف ایالص موزدصناپرادجسنتا نیاس چنفانپاز از

ا: فرازاگز زئ ا9قنحبادف  ا

 
 درمانی ب  روش گاتمنخالص  جلسات زوج 1جدول 

 خالص  جلس  عنوان جلسات

اآ نننرازعضنشاای راسنانرفنریناس ن اقیزی پا امقی زتاای رناز  ننسر آ نننرا از  ننسراز ح   ز  

ی ن هنشا  د پنانعدفاهیاه سیاد اق ن از د ز نازیوظن زتا  د پاز ا

 نرفنریا از اد من 

ویدز  انعن  نتا ازسرزنرا د گناایگ

  سنقگا ین ینر

نغ  یاد ازحریهنشانعنمجراه یزراسناتنهران ندالتا سون شامنزرا ا

 زسرزنران ندالتا سون شامث گ 

چدن گا ا

 ونجم

ت کاس ا  د پاسیزشا نناننراچدن اایز ااییی گا زیوقندناضنحگا تماتید اچدن اایز ااییی گ

 هناسیا زسط ا  د پدسنعرناای یرناتنن هر یشگا انأش یزتامزیداآ 

ض ااشهنمدن تآمی  ا  وما اهزوم

 نعن ضناموقنعفان شا اان  

آمی  اس ا  د پانناد ننسنفات انعن ضاال مدرانکاز د ز امیس ازاگا

هناتنن انرفنریا زاسپذنییفا اسناآ اشهنزن تن اس نمی یفات اچریی ا

 س نننف 
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آمی  ایایهراسییی داسنا هووم

 دزئ راض ایوفیراشهننعن ض

 هناس ا  د پ صا حاض انعن ضا اان  اسناآ اشهنا کآمی  ا

زنجنداعیزپفامث گاد اپی ا یدم

 نعن  نت

 و ور یشاز ااسوی ادزمندرانعن  نتا اعذ ییزهراز انرفنری 

زنجنداعیزپفامث گاد اپی ا دهم

 ز قنتاسف  انعن ض

هننام ن اآ اشهننزن تسن ان شاض ازضویزگا اوذنی اه سیاسنا دیدا

 ناس پا انوین انرفنری 

نن دهما ا

 د ز دهم

ت کاس ازسرزنرا ننیگا  د پاز ادی نشانرفنریاس امنظی اتنن اآمف ا  سعاینه نهنرراسیزاه جنیر

 سناضیزدثازاویارزا انعن  نت 

ا ردهما ا

 چدن دهم

زنجندا انقینگانکاا سوما

 معنننراموویک

آمی  اس ا  د پانناس ا ؤننهنا اآ   هنشانرفنریاوراسیدرا انال ا

 هناض ننگای نننف ی نننفاننانرفنریا زاد ا زاونشاناق اآ 

 آ می می  ادجسنتااذ و ا ازدیزشاو  ینن   ونیردهم

 

وش هراس ازنپاصی تاسیدات ا یتگاد ازنپاوش هراتنمالًازیو ن شامالضظنتازیالقراد ازنپااروش اجرا.

تننفان اسناموزدنتاپی ا امقی زتاآ اآ ننا فیف ایری ا اعقننفازسیزداسید اق  از ا ی عاپی نامون تگ

زشادز ونف اعال راسیازنپنامی دزضویزگاسید ازعضنشاای راآ مننرا اایزرنازدن رایی  از اوش هراد اهیامیضج 

 فراسیزشاای راآ مننرانیزیسونفاسعفاز ازن نگاپی نامفزیج ازیجنگمنفشامرای راایزراد اصی تاعالق زعضنشا

هنا اایزس امایمنی نانندناد ازیو ن ا زاد ادجسنتاد منیرامونس ناع ننًاد ننسگاتننف اتج  امفز کا اویاوننم 

یانکاز اموغ یهنشاوش هرامانا  اهنشاآمن شامیسیطاس اههنا نیصمجینن اسید اد اسی ارانیص زرادزدر

زاوزندرااSPSS-22زسرز ا یشامری ا اییگ ز ننی اسنازیفز ر ایدنف اد اسزراآمن ازاون نپراز اآ می اناج  

 ایدنفرازاگ 

 

 هایافت 

یزیگاا8 پجمنیزیگناسیقادا1 پجمنیزیگادا9 شیزیگادتویا1ز  ف ارج مفز کاناداشای راایزرادز زاشهنارآ میدی

اح اآ میدیا9 اسنی    ازیف  اسیدر ا   اد منیاشهناریزیاگ ادز زارسو  اار ننیوارای ر مفز کااشانن پن

ا1ای راایزراد امونغ اآ زد اشهنارآ میدی ایزیاگاسیدرازیفا1 اسنی  یزیگا احا9 شیزیگنادتویا2 پجمندارج ناد

ارسو  اار ننیوارای را   اد منیاشهناریزیگاسیدرازیف اآ میدی9یزیگا امعجم ا1یزیگاتن منف ا1یزیگاینی ادز  

ای رااشهنارآ میدیایزیگاسیدرازیف 9یزیگا امعجم ا9یزیگاتن منف ا8یزیگاینی ادز  ا2انن پناد امونغ اآ زد 

اریزیگاسیدرازیف اآ میدیا9ان ا ا11نناا91یزیگاا7ان ا ا91نناا81یزیگاا1ان  ا81این ارایزراد اماف دراان

ا1ان ا ا91نناا81یزیگاا2ان  ا81این ارانن پناد اماف دراانارو س اار ننیوارای را   اد منیاشهن

ای راایزراسیازاناااشهنارآ میدیه چن پاایزیگاسیدرازیف ا9ان ا ا11نناا11یزیگا اا1ان ا ا11نناا91یزیگا

ای رااشهناریزیگاسیدرازیف اآ میدیا9ان ا ا81نناا91یزیگاا1ان ا ا91نناا1یزیگاا2ان  اا1اینمفتاز د ز نا 

ا8ان ا ا81نناا91یزیگاناا98ان  اا1اینانن پاناسیازاناامفتاز د ز نا ارسو  اار ننیوارد منیا   

ایزیگاسیدرازیف 

ا

ا
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 یریگآزمون و پیآزمون، پسویی در پی های توصیفی کیفیت زندگی و فرسودگی زناششاخص .2جدول 

  متغیر میانگین انحراف استاندارد

 کیفیت زندگی آ می و ر 10/79 999/7

 آ می و  89/20 199/1

 و ر یش 10/71 799/7

 فرسودگی زناشویی آ می و ر 91/27 791/90

 آ می و  81/71 121/2

 و ر یش 72/20 119/1

ا

ایدارا ین ینرگاد اهیانکاا8د ادف  ا سو ا ت ز گا یفارا اسی م نیر پا ازیایز امع ن اسیزشاموغ یا زس

پی ا فرازاگ اه ن آ می ا اوراا یشگامانا  ا ای ننرادزدرآ می ناو هنشاموغ یاعنم ا و رز ااطح

راز اآیجننرات ا ح دیدادز دنادهفنانقین نًاد اهیانکاز ااطی نانزن تاد ام نیر پازپالعنتادف  ایون امر

 دز ای ن ددنف اسیزشاسی اددرهناز احانظاآمن شامعنرم رپازاددگازنپانزن تناهناموزن تاهسددونف ز ننی 

ور ایدار تنهر    یفار ت ز گ سد ید سی انن پ د منیر    زشیسز  ین ینراز اناج  ا ز ننی اسنا سی

ا.ا یشامری ازاوزندرا فزیفز ر

 پهوه های برای متغیرآماری  یهانتایج آزمون مفروض  .3جدول 

امییجراآ می احینپا نجک- نو ی اای راموغ ی
Zامعنندز شاFمعنندز شا χ8ا

امقفز 
Wا

امییجر
اطحا

امعنندز ش

ا008/0ا91/0ا99/98 91/0ا12/1ا98/0ا21/0اآ مننرات ز گا یفار
ا99/0ا11/0اای ر

ا009/0ا91/0ا91/89 20/0ا89/0ا89/0ا22/0اآ مننراسیایدارا ین ینر
ا99/0ا72/0اای ر

ا
   هنی یر پ  عر نی نع  یط سیقیز ش ز  ضنتر زا  ییف-تیح یایز  آ می ادهفرمیون انا9دف  اایوننن

ت ز گا یفاراموغ یهنشاوش هرا  د  هن ز ننی  ه سنیر  یط سیقیز ش یون ادهنفر ی ر حینپ یو ج اآ می 

اع جریداینییزدرا ا  ننگا ین ینرمییجراسیزشاموغ یهنشااWآمن راه چن پاا.گازاگ اسیایدارا ین ینر

د اس پااطی اموغ یا زسسو ااهننزن تت ا ز ننی اادهفرم ازنپاننسو ایون ازاگادز رمعنا01/0د ااطحا

زصال ا ز  سننف  یزنط زنپ د اتی نگا عننگایوفرازاگ اسیضر وسننسیزنپا؛اشاموزن تازاگدز رمعناصی تس 

اهنرآ میدی د    زشیهنش آ می  نزس یایوننن سیزش زدزم  د  سننسیزنپ ؛ ید هن ااا سیازاوزندراینپزوس جپا

ا. ف زاوزندر آمن ر زنپ ز  ت ز گا یفارا اسیایدارا ین ینرشاد اموغ یاسیز
ا
ا
ا
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 مرحل  س  در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .4جدول  ا

منابع 

 تغییرات

 مجموع اجزاء

 مجذورات

درج  

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

کیفیت 

 زندگی

70/101ا07/9 71/112امیزض امفزیج   81/91  009/0  11/0  

01/191 07/9ا17/111اای را×میزض ا  22/90  002/0  10/0  

11/111اای ر  9 11/111  10/2  009/0  97/0  

 فرسودگی

 زناشویی

99/172 88/9 01/9911امیزض امفزیج   79/1  001/0  18/0  

11/9902ا88/9 19/9111اای را×میزض ا  00/89  009/0  11/0  

91/9021اای ر  9 91/9021  88/99  009/0  99/0  

ا

ت ز گارای یاا یشاد آ مننراد اا امیضج ازیفز رادهفات انعنم امیزض اسناای ریون امرا1یونننادف  ا

گاسناP=ا009/0ناF=88/99  ین ینرااسیایدارسیای یراا ا97/0گاسنازیفز رازشیاP=ا009/0ناF=10/2 ا یفار

اماشیاسیدرازاگ ا99/0زیفز رازشیا

 
یریگیآزمون و پپس آزمون، یدر س  مرحل  پ یبنفرون یبیآزمون تعق جی. نتا5جدول   

 پیگیری -آزمونپس پیگیری -آزمونپی  آزمونپس -آزمونپی  آماری شاخص
نزن تا 

 م نیر پ
ازیایز 

 مع ن 
اطحا

 معنندز ش
نزن تا

 م نیر پ
زیایز ا

 مع ن 
اطحا

 معنندز ش
نزن تا

 م نیر پ
زیایز ا

 مع ن 
اطحا

 معنندز ش

79/2ات ز گا یفار  89/8  001/0  79/1  01/9  009/0  00/9  82/9  99/0  
07/99اسیایدارا ین ینر  11/9  097/0  17/1  08/8  091/0  10/1  11/8  072/0  

ا
ارت ز گا یفارا اسیایدارا ین ینی یزتادهفانزن تام نیر پایوننناآ می اسنزیننرایون امرا1د ادف  ا

 009/0=Pآ می ازمنانزن تام نیر پاس پاو ا؛آ می ا او ر یشامعنندز ازاگآ می اسناو س پامیزض او راگ

 اص اد امیضجنکاز اموغ یهنشاوش هرامعنندز ای سگات اس نیریاآ ازاگات ایوننناضن او ر یشاد اه چ

ا و ر یشاسن اوگایفز و ا ازشیامفزیج اوننفز اسیدرازاگ

 

 بحث و نتیج  گیری

د منیراانن پاسیاسد یدات ز گا یفارا اتنهراسیایدارا ین ینراد ازشیسزورا   اهف اوش هراضن ین

تنهرا د منیرا ننیوراددداا سو راانن پاسیاسد یدات ز گا یفارایون ادزدات ا   هناننسو ا  د پاسید 

زانپاوش هراسنایوننناوش هرامجررا اه رن ز ااهنشننسو سیادددیدارا ین دددینرازسیزداماشیازادددگ ایونننا

تین را ا ااگ8099سنسریدا اه رن ز ا انگ8091دنج را اه رن ز ا ناگ8091دنج را اه رن ز ا ناگ8097 

ا9911تنتنسیزنرا    د پاادددییی دراات اازگانیز مرس ادادددگاآمفرااهنشننسو د ان   پاه سدددیاسید اگ

نان نن اس ااددی یراه سددیادهنفمرسییال از زن ا زسط ات اموددرالتا زاس اییدانناعیزم اما طرایسدد گا

ی ید اسیزننفهنشاانی   ددپسیزشازتثیاموددرالتادز ددو ا ازاددوزندراز انکا  نریداد منیرا ددننیوراسیزشا
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هناز اد اسیایدزیف ان یتراآ ایفنیزمرنأش یاذز اسیاسی  انعن  ددنتا ین ددینرا ازنجنداسیاددیدارا ین ددینرا

اددی یراه سددیاس اادد گاعیزم ازضو نحرادنریا اد ایظیاایسوپاعیزم اچنفانیدنشات امیدبازنجندانکا

نایقراس اارزنرادز و اسن ف اوش هرانین جرنا زنگنامنمیدهناپنامرف  ا اتیتا ییفمرمور اد ا زسط ا

ون ا8002  ای یراادهفمرگای ون ا زا سیزی سوق  نًاسیااتننفرم  د نرات اه  ورالتا زام سئیح گام  ام

نازضو ن ات رادز دات اقند اس انیم ما زسط ا اسن ایدزیف اعالق اس انرفنریاسن دددنفناچیزات اا ییفی رعدفرا

ضجدنشامیدیدنازضو ن اای یوریشاموقنس اه سیا انوفنفااد اچن پا یزنطراعال راسیاسقفز ان یتراسیا زر

گای راسیاددیدارا ین ددینرا زاد اادد اسعفا  زیرنادسدد نیرا اعنپزرا9111را نعن  ددنتای را دیدادز د اوننن

 ننیوراسیایدارا زازضسنااینزم فشناینتنمرا ادز وپایظیامنزرا  ز اهنشیونی موزصای یدرا انرراز ا

ا اادزیفمر اسفس ننی ایس گاس اه سیا

زکا ا سون هننون ا زانغ  یاننازسرن نازد اتنفمرد منیرا ننیورادددداا سو راانن پاس ا  د پات کا   

هنا زاسد نظی اسد یدا ا  ددفا  زسطوددن اآمی  اننا   ااددن دمردهنف ازنپاد من انجز قرناد منیریا زاقند ا

هنا ا هننازسرز  زندراز ا  نرید منیریز ا زاد ازادددو من ناد  هف ازنپاییعاد  ینای اسد نظی انغ  یااهنشسپد ای

دشا اسدمازنپامسئج ات انغ  یزتاد ااطحا سون شاچریی ا خاد  یی زیراسیاهنشدایاییرا سوما انسد  ا

نراغاهنشیظین د منیرا ننیورادددداا سو راانن پاس ادح  ازاوزندراز ا ا   ان دمرنازیعطنسپذنیادهفمر

سیزشااسدددوی ا  دددفان نمراتن تیدهننانزریا ا سون ا  د پنا  نریداد منیراماشیشازادددگ ازنپا  نریدا

گ ا8001 هن  شنااسیدمرسن ان شاز ن نطاس اتن ااهنشسپن شا زاسنان یتراسیا ی عا ازانارامف ا سواهنشونن 

اگناسنانید اس ازننر ا  نریداانن پاسناعنیز ا    سو را ننیو ا فراز ا  ایز نمرد منیرا ننیوراددددا

سنئ ا ننیورا ا  زسطام ن ا  د پاسن  ووینپانأت فاد منیریاد ازنپا  نریداس ام نافزیوظن ادز گات اس 

ان ان ا انقینگا ننیودنشانقینورننفراانیز مرسننسیزنپا ز اپین ازنپاد من ناسناضذ ا انغ  یا ننیودنشاین

اعیزم انأم نرننفهرات ز گا ین ینرناسیایدارا ین ینرا زاتنهرادهف ا

زمناسسددد ن شاز ازنپااتننفمرهناس اییعراادددییی دارا اسیادددیدارا زانجیس اسنا دیدازننر ان نمراز د ز 

ی ون ددرات امو نن اس اسادهنفمرهناسنات ز گاونن پازدزم اننسو ا ا یفاراموأهجراس ث ننرا زانوددر  از د ز 

زاددگا ازایچ ام رپازاددگاحر منًاس ادفزنرامنجیایوددیدا حرامیدباسی  انعن  ددنتاس پا  د پا اتنهرا

انحدنشازی یایقرا یدمرهنات ز گا یفاراآ  انعنمالتاهنشوینننرعیزم ا ننیوراد اد کا از اپیسراد ا

گ اانن پاد امف اییداس انغ  یزتا9110 ا  زسطا ین ینرناس وویامی دنید اقیز ایسو ا سیزدسی شا اس نچنگنا

 سون شنانغ  یاسن  هنناع   ا دف اد امعنیراوندن ا اینییدآانرا ؤننهنا ایرنرااد سدو راس اینییزدراس اپی ا

عج رنامرنح نتا  د پا زاسی اددراتیدا از ام ن اغ ن ا ااهنش   سنازاددوزندراز اا ا شتنفمر من ایرنراهم

 زاس ی  اتو فات امیدباسد یدا  زسطا  د پا اد یدننگااهننرنزن تاید ا رایومنااییی دارا ازیر زا

اطحا9111گ ا یطامیسق گانکا زسط از ایرنراانن پا 9111 انن پناا فمرسد یدات ز گا یفاراآین ا گا

عیزپفامث گا انیزیننراتنهراعنپزدرامنزراد اهنرنگاض انعن  دددنتازادددگ ا منیرات ا سون هنشااتجر

نا وندز ا ددیدمرنا  ددننگاز ا زسط اس وددویاننسنفمرآ ددزو اتنهرا ا سون هنشامث گا ایی ددنننفازسرزنرا

سی ا اه رن ز ا 8098سننا رزدرناعنسفشا ازنردییزرنا اطی اگای راه نینفاانن پاد ننسون8001گ ادنی فات ا

عنمالتامنزراو ر سنالشاعیزپفا ان نفرونن پاعیزپفا ان ننالتامث گا اادددطی ا هنشادق  اس نراتن
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د منیراس ا   اانن پناسی ون ددرا زسطدرا ین ددینرا اعفگانفز گاز د ز اهسددونفناسنانید اس ازننر اد ا   

سنتاس اآمی  ا وراز ادج دنصادزدراهنشمدن تسز اگناض انعن ضازیو ازگات اآمی  اایز نمر فراز

د منیرامیدباتنهرانعن  دددنتا اسد یدانعنمالتامذتی ا ازیوقن اآ اس این  از ادجسدددنتا   اهنشمدن ت

اگ اوش هراضن یاسناماف دنگ اهننرامیزد اسید ین ینرا اد یو ج ازسرزنرات ز گا یفارا  د پا فراز

 اد اسن را منیراماف دازدیزا دددفناات ای یی اوش هراماف داس ادنمع ا ای یی انکا ددددیاسیدز اد ج ازنپ

س اه نهنررا  د پاسیزشا دددیتگاد ااهنشد دددیز شه چن پازدیزشاوش هراسیا  شا  د پا ا میسیطا

هنشازنپاوش هراسیداسعال رازننر اهناسیهنررا ازدو نعراز ادنریاماف دنگدجسدددنتا اعفگاتنوی انزن ت

ایددامرزضمامراشج  اموغ یهنتد اضذ اماق اارسنعثایننیزیاروددن دد  اآ منارزاددوزندراز اپی اوش هودد

 اهننراموددنس ددیداوش هروذنیشایوننناسننفادیزیبازضو نطا عننگا ددید او وددندندامرسننسیزنپاد انع  م

وویا اد ا دیهنشامزوجفوش هراضن یاد ای یی  ا-هنشاسیهنررسناد ایظیاایسوپانزن تا-هننراسناضجماس 

او نسراس  س ا اد ّسیاایدد اه چن پاازیجنگا ید؛اننازمرن امقنن نکایو ج اتجرا اه چن پانع  مایونننام 

هنشامفزیج ا اایزراهناسیاای رمفتازیجنگا یدا ازشیسزوراآمی  هننرامونس اد انکاسیآننفاپیالیروش هر

 اا یشاز یداسناسدیرد ازنپامفتامی دامقننس اقیز اا ید اس ا   اد منیریز ا امون  ز اینییزدراو وندندامر

د منیراانن پاد ا زادددونشاز نقنشات ز گا یفارامودددویکا  د پاانگامد راد ا م ن اهنشا   نرن ک

 و ور یشاز ا  نفزدهناینیی نننفشاچی اتنهراسیایدارا غجرا اسد یدات ز گا یفاراسیدز یف 

ا

 موازین اخالقی

عننگا ف اسناد ازنپاوش هرامیز نپازیالقرا نم ازیذا  ننگاآانهنی نانض  پاضینمایدیصرا ا ز دز شا 

وننم  ا ااز نید اس ا یزنطا ا من انر   اوی  اتننفان ادهننا یتگهنا  پانأت فاس انر   ان نمرا

 می دایی  از اوش هرامزون اسیدیف 

ا

 گزاریسپاس

یینسنفان اوش هراضن یاسیاییداال گادزیسونفات از اتج  ازسیزدشات اد اوش هرا یتگای یدیفا اه رن شا

ا نوریا ااپنااییدا زازسیز ای نننفال گا زاددگازدیزشاوش هرای یدیفنات ن ا
 

 مشارکت نویسندگان

هنناهنناناج  اآمن شادزدر ددنناددرناایدآ  شادزدراددن شنا   یینسددنفان ازنپاوش هراد اپیزضرنامزدیگ

 یین نا نیزاون شا ایدننراان شایقرادز ونف او ر

ا

 تعارض منافع

اسنناسیازظدن ایینسنفان نازنپامقنح اضنمرامنحرا انعن ضامننسعایفز د 

ا

ا
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 منابع
ا  ازسیزه م  ا9918زض فشن ا سون شادا زقع گاد منیرااشهند من گ  اه جنیرن اد من اعقالیرن  ننیورادا سون ش:

  هیز ا هیز:اان من اچنپا ازیوون زتادزیورنراآ زدازاالمرا زضفاسیئ پا اسیئ پ یظین ناسنی ناوش هرگ

ا  اسی ارا  ع گاز د ز ا اان ان شا9921زض فشنایفزسزر ناآ زدامی آسندشنازازنفنن  نا امال منیرناعجر  گ 

ا918-919گ:ا8 7ناپبایظنمر ینراد اس پاتن تنن ااپنرنا ین

ازیوون زتازاالمراشهن ننیوراز د ز اد اسنسگاسیهنررا از   م ننشا  ز گ ا9921زسی  ناغالمعجرا  اندیز :  

ادزیورنراندیز  ا

  زدمدی گ اندیز :ا9111 داراز ا  زسطا ین ینرانید  ازسون اایهیشا زدا گ اد 9929وننورناآننالمنالچ ا 

سی ارا امقننس اشاماحز اهنشات ز گا زسط ا ین ینراد اگ ا9100 مینم اانتیمر انا سد پانو یمید یفاچر نر

ا12-71اگ:1 ا9انانجرا اوش هراد امون  راتن سیدش    د پاموقن راپالقا ا  د پاعندش

 ننیگاد منیراای هراسکاهنناد منیرانجز قرا   سی ارا امقننس ازشیسزوراای رگ ا9929ن ینرشنامدطزرا ا 
 ینم ادتویزشامون  رادزیورنراعالم اپ نپ ننراندیز   اوننن د منیراد اتنهراین  ننورا ین ینر اتوند

د منیراگ امقننس ازشیسزورا   9109ضالد ن نا هیر ناسنسنینیرنا ض فر ناویننمنرنادعزی نا ادعزیشناعج ی نا ا 

راز ادنف   شا ین اآا بهنشاعو ونراسیامف اانن پاسیاا کد منیرام م ونراسیاوذنی ا انعدفا ا   

ا819-811گ:ا8 9ناد منیراتن سیدشسدجننم اینییزدری نیگاه سی ا

هناد ا  زیونناراینییزدرا ا اآ می اهنن یظیگ ا9911یجسو امدینا  ن ناع ناپی ناذس انهلل نا ادزی نحرنا ننب ا 
  اندیز :ایویا  ف از د ز 

 ه جن  د منیر     تن زنر سی ار گ 9911 نتیمرناما ف ا    مع یشنایس م ن تن نات نیی  ن  هیز   ن ن دز  ی نن

ا:گ8 81نامجج اعجیگاور ررادزیورنراآ زدازاالمرتنهراسیایدارا ین ینرا ین نا سی ای هر   یر س  مفز 

998-910  

ا  اآسینپ  ا9911 دننرن اسد یدا  زسطاد منیراس ا   اانن پاسسی ارازشیسزورا   گ  یاتنهراپالقاعنپزرن
انای ا  اغ یتالمر اد ا   اهنشنفتالمر اسیدش اس پ اموعن ض ننیور اوننن هنش از  ف ا  اتن  ننار ینم 

  منووییوفرگ ادزیورنراسید ارامودف ا

ا  امعدیم   ا س ا دشن اسینفر ن امینم ناد تنی ازشاسیدن ازحریشاانیون شاو ر9100ایینسراع فزح جررن س نراگ 

ام نیج ریشا اسن اه جنیر ادینر ایظم ا زه یدهنش ا  اسیز ننیور اسن  هنش ازانا اسی ا  د پ اعنپزر پالق

 91-9گ:ا8 8ناد منیراتن سیدشسدجننم اینییزدرسیایدارا ین ینراد ا ین اموأه  ا

زشانراگ ازشیسزوراآمی  اناج  از ن نطامان  ر9919 زدرنا هیز ا دزیرنامندی  نادهقنیرنامدطزر نا ادهقن ای

  920-911ا:گ8 9ناد منیراینییزدرسدجننم امون  را ا  ز ا  دارا ین ینرا ات ز گا یفارا  د پزشاسیاد 

گاد منیرام ونراسیاذهپاآانهرا ایوزیز ا ازشیسزورا ننیگ9911پ نپ نئرناسنپ  ااندزت نا ازسپان  پنامینم ا 

گ:ا1 99نا  زیوننارایظنمرانسریشنات ز گا یفارناننظ ماه جن ا اسن  هنشاز ن نپرا ین این ز راز اه سی

ا81-99

س ازشیسزوراد من انگ امقن9911نا هیز ا رناضسپ نا اسنقیا زدرااج رنیرف نانی یفرادنی  ن نایجنتناض  ن نا  عیزق

 یفارااشمعننا اشسد یدات ز گا یفارا اد من ام ونراسیا زقگاسیات ز گا  زسطاس پاسیدمدن تام ونراسیا

 900-21گ:ا1 98نامجج ا  زیونناراسنح نر  رننعن ضا ین یاش ین ادز ز
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هنشازشیسزورا   اد منیراانن پاسیازسرزنراص    گا اتنهرامورالتا ین ینرا   گ ا9911 ا.سیهندی ننا هیر
ینم اددگاد ننسگامف کاتن  نناراز  فا  و ا  زیونناراسنح نرادزیورفراعجیگانیس ورا اوننن اموعن ضن

 مودف ار  زیوننارادزیورنراسید ا

 انید  ا ریراییزسرایشزدناهنناز د ز ا اینییزدرم نیرامون  را   گ ا9911تنوینرشنادنینف نا از ون سینامن کناد ا 

 دنر  ایند رااعندنرنامدفشا او ر اندیز :

ا  اسدی    اوی زی  ناآقناما فنن ا عیسن ناض  ف  ن نامف ااغی شنامینضر نا امدیزگن اسی ارا9910تنظ رن گ 

ا ا  ز   ااالمگ ا  ا ین ینر ا  ننو نفش اسی ا  د پ ا یفار ات ز گ از نقنش اسیینم  اشهنوش هرزشیسزور
  ا21-79ا:گ8 9نا  زیونناراسنح نرا امون  ر

د منیراانن پاد اسد یدانعن  نتا ین ینراینسن   ا دیاگ ازشیسزورا   9911 یز  ا تین رناح فز نا اتنتنسیزنرنات

تنزیزی اددنیرا  زیوننارا اعجیگانیس ورناضقیقا اعجیگازدو نعراد اآغن اهرز هرا ا9911تیمنیونراد اان ا
 اایگنا  یز  اوش هرا یتگازنفراسن ز اصنعگاا ر 

 انید  ا دننگازسیزحقنا را اضسپایی ا یفاراییدمن ا زاسسن نممیس ؛اچراشهنز د ز گ ا9927انن پنادن  ا 

 نی یفهجنیر امودف:ازیوون زتامجفادزیر 

انجرا  یقرازحریهنشاز ن نپرا  د پاد ااسسگاعنپزرگ ا9911 سنپ   اانس ن اسی انا مج ا اناجرز اا یدنیر
ا99-19اگ:1 ا8ان اوش هراد امون  راتن سیدش

ا  اسنئرر  ا9918مای مرن اسن  هنشاز ن نپرا  د پاسی ارازشیسزورا   گ  ا  د منیراس ا  یراانن پاسیازحریهن
 ینم اتن  نناراز  فا  و امون  راینییزدرنادزیورنراسید ارامودف اناوننن موعن ضادزیوجی

ما فشناما ف نا  خاهندشاا ی ئرنا ض ن  ناایزسینازم ی نا هیزتن نازم ی نا نتیمرناما ف نا ادز  ی ننا  ن ا

د منیرا ننیورنا سون شاس ا  یهراای هراسیاسیایدارا ین ینرا ام  اس اپالقاد ااگ ازشیا   9911 

  ا9011-9021ا:گ99 89نامجج از مغن ادزیر  د پ ا

 91-89گ:ا8 1ناا یشاآ نامجج انزددرازو فم یحیژشازنیز ت ز گا یفارا ازیفز رگ ا9927 ا یجنتنااایین 

ا  ا  ن  اا ف امجف زدرن ا  اتنظم ن اما فن اتی    ن اهالتیئراینئ نرن اعجر ن امنوظیشن ااایین  ن گ ا9921یجنتن

مجج اا شازنیزیرزاونیفز دان شاویاوننم ات ز گا یفاراان من اددنیراسدفز گ:انید  ا ا  زیسنجراایی 

  ا98-9ا:گ1 1دزیورفراسدفز گا ازیسو ویاناق قنتاسدفز ورنا

ا ا ن ن زدنایسوی  نا اص نغانبزداسنپ   نانفشنیی سناعیزم ادیاانر ین یار دا زسط اد ارسی اگ ا9921 هیز 

ا ا827-871ا:گ9 99ارن نناد اویاون ز ا  ا امید اسدجننم ا  ز اران منی

 اموید ن ازض فشنایفزسزرنازییشنا هیزا ا ض  رناعج نت ی اد منیراتوندادنمعا   گ ا9911هن  شنامننر  ا 

 گ ا8001ندیز  ازیوون زتادزیشر ا 

ا  اسی غناا مفتد منیراتیننر   گ ا9927هنحزی دنات م  ان ینرشنامدطزرا اتن دزیرنامشدرا ادعزیشن سیایدز :

 ندیز :اسی  ز  

د منیراای هراس ا   اگ اسی ارازشیسزورا   9911هیزارناینه ف نا هیزتن نات نیی  نا اماسپا زدرناسی ند ا 

  ا11-11ا:گ1 1نایوین ا  ز اویاون شانن پاسیاتنهراسیایدارا ین ینرا  د پ ا

ا  ن سنقینن   ینصی ن نیازرن اسی ارامالک9910مدییی   هنشاه سیارننرا اسیایدارا ین ینراس اعنیز اگ 

انیرد مسدجننم امون  را ا  ز ا  یفاراموویکاس پا  د پاموقن راپالقا امنن اس ازدزم موغ یهنشاو ر

ا908-821ا:گ9 9ینییزدرنا
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 فرسودگی زناشوییپرسشنام  
  دنف ع ن ت ه  و  غنح ن مع یال انهر س ایف ت نر ن  هیار

 9 یسورر 7 1 1 1 9 8 1

 8 زسسیدار 7 1 1 1 9 8 1

 9    اییسرادز وپ 7 1 1 1 9 8 1

 1 ز ایظیادس نیراز اونزسوند  7 1 1 1 9 8 1

 1 ز ایظیاعنپزراز اونزسوند  7 1 1 1 9 8 1

 1 یی ان اسید  7 1 1 1 9 8 1

 7 ندرا اینحرا ف ناد داتید اه  اسف  7 1 1 1 9 8 1

تنا اص یح ینرا ف ا 7 1 1 1 9 8 1  2 

 1 ین زضور 7 1 1 1 9 8 1

 90 یسوررا ن نهرا امسوعفاس  ن شا ف  7 1 1 1 9 8 1

 99 س ادزگازسوند  7 1 1 1 9 8 1

 98 سراز   اسید  7 1 1 1 9 8 1

 99 سراچ راسید انناچ رشاسیزشاسزورایفز وپ 7 1 1 1 9 8 1

 91 ایسون امور ا ف  7 1 1 1 9 8 1

 91 د سن راه سیازضسناایوما ااییی داراتید  7 1 1 1 9 8 1

 91  عفا ازیوالالتاییزد 7 1 1 1 9 8 1

 97 ینزم فش 7 1 1 1 9 8 1

 92 پیدا ف از اایشاه سی 7 1 1 1 9 8 1

 91 یی   پاسید  7 1 1 1 9 8 1

 80 ویزییژشاسید  7 1 1 1 9 8 1

 89 ز طیزد 7 1 1 1 9 8 1
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 زندگی کیفیت پرسشنام 
اوناخاده ف  نکاهزو ازی ی نن اد :احطزنًاس اایزالتا نیاسنانید اس ا یزنطا یفارقسمت اول

ادی جراییاییدای اسفا ای اییداسفافی جراساایز ا  ن ر
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ا1ا1ا9ا8ا9ا؟تن فد ات ات ز گا یفاراییدا زاچریی از  ننسرامرا9
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ار ز اری این ز را ای ا ز ارین ز ارتنمالًاین ز اایز ا  ن ر
ی جرا

ار ز 

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟چقف از ا  ع گااالموراییدا  ننگادز نفا8

ا

ازنف نناچ اضفاسییراچ رهنا زانجیس اتیدرا چدن اهزو ازی ی :اایزالتا نیاد سن رازنپازاگات اد قسمت دوم

امویاطاتمازصالًاایز ا  ن ر
ی جرا

اد نن
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ا فت
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هنا اتن هنشاد دهنشادس نیرا امورالتاسفیراچقف امنیعازیجنگاسعنح گ

ا؟ یدمی داعالق ا  نامر
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هنشاور ررا دز  ا اسیزشازیجنگاتن هنشا   میرناچقف اس اد من 

ا؟داوی زتاینصاور ررگای ن ادز نف
ا9ا8ا9ا1ا1

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟سینفچقف از ا یفاراحذتامرا1

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟س ایظیا  ننا یفارا  نانناچ اضفامعنندز ا سناز   گازاگا1

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟د ازیجنگاتن هنا ازمی ا   میراییداچقف اقند اس ان یتراهسو فا7

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟تن فد ا یفارا   میراییداچقف ازضسناازمن گا اآ زمرامرا2

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟  ننانناچ اضفاانحما اسدفز ورازاگ  ما طازپیز ا1

ا 
اانجف  زامر چدن اهزو ازی ی تن هنشاینصراد اپی ا:اایزالتا نیانجیس نتا انیزیننرا  ناد ازیجنگادزد قسمت سوم

ازصالًاایز ا  ن ر
د اضفا

اتم

د اضفا

امویاط

د اضفا

اد نن

س اپی ا

اتنم 

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟آنناسیزشا یفارا   میرازییژشاتنسرادز نفا90

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟آننا ر ا اق نس اظنهیشاسفیون امی داق ی ا  ناگا99
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ا91
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ا1ا1ا9ا8ا9
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اییدای اسفا ای اییداسفافی جراساایز ا  ن ر
ی جرا
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ا91
ز اظیس گاتن شاییدا سن ز نایینفناقفگاچقف اد ازاوزندرا

ا؟ د نامنر ازقیزگگاز اییدا  ننگادز نف
ا1ا1ا9ا8ا9

ا 

اایز ا  ن ر
تنمالًا

ارین ز 
ارین ز 

ی این ز را ای ا

ار ز 
ار ز 

ی جرا

ار ز 

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟چقف از ا  ع گاییزداییدا ز راهسو فا91

ا97
هنشا   میراچقف از انیزیننراییداسیزشازیجنگاسعنح گ

ا؟ یفارا ز راهسو ف
ا1ا1ا9ا8ا9

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟ز انیزیننراییداسیزشاتن اتید اچقف ا  ننگادز نفا92
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اچقف ا  ننگادز نف؟
ا1ا1ا9ا8ا9

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟چقف از ا  زسطازدو نعرانن اسنادنریز ا  ننگادز نفا80
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ا1ا1ا9ا8ا9ا؟دنسراییدا  ننگادز نفچقف از ا  زسطاا89

ا1ا1ا9ا8ا9ا؟چقف از اض ننگاد اون ا اآ نننن اییدا ز راهسو فا88
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ا1ا1ا9ا8ا9
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ا؟ آمفاییدا  ننگادز نف
ا1ا1ا9ا8ا9
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ا9ا8ا9ا1ا1
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Abstract  
Aim: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of Gutman couples 

therapy on improving the quality of life and reducing marital burnout in couples. Method: 

The current research was applied and the research method was a semi-experimental one 

with a pre-test, post-test and follow-up design with a control group. The statistical 

population included all couples who referred to the counseling centers of Alborz province 

and its regions in 2019, from among the 14 couples available and selected by sampling 

method. In two experimental groups (Gutman couple therapy) and the control group were 

randomly replaced (7 couples in each group). Gutman couple therapy (2008) was conducted 

during 15 sessions of 90 minutes and the control group did not receive training. The follow-

up period was implemented two months after the end of the sessions. The data was obtained 

through the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1996) and Pines 

Marital Burnout (1996). Results: The results showed that Gutman's cognitive-systemic 

couple therapy is effective in improving the quality of life (F=8.50, P=0.001) and reducing 

marital burnout (F=11.22, P=0.001). Conclusion: Based on the findings of this research, it 

can be said that Guttman's cognitive-systemic couple therapy approach is effective in 

improving marital quality and reducing marital exhaustion of couples. 
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