
 
 

744  

 مقاله پژوهشي 

 یستیکارمندان بهز ییزناشو يتمندیخانواده بر رضا یآموزش زندگ تأثیر
  

  ٢*يناليز يعل، ١سعادت قايل
 

  24/07/1395تاریخ پذیرش  27/05/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يررسب باهدفن مطالعه ي. اباشديم ييزناشو يتمنديبهبود رضا يد برايجد نسبتاًمهم و  يهاروشاز  يکي عنوانبهخانواده  يآموزش زندگ: هدف و زمينهپيش
  انجام شد. يستيکارمندان اداره بهز ييزناشو يتمنديش رضايخانواده بر افزا يآموزش زندگ تأثير

شهرستان  يستين پژوهش همه کارمندان اداره بهزيا يبا گروه کنترل بود. جامعه آمار آزمونپسو  آزمونشيپبا طرح  ين پژوهش شبه تجربيا: هاروشمواد و 
 ن شدند. گروهيگزينفر) جا ۲۰در دو گروه (هر گروه  يتصادف طوربهانتخاب و  يتصادف گيرينمونهکارمند به روش  ۴۰ درمجموعبودند.  ۱۳۹۴ه در سال ياروم
پرسشنامه  هاگروه هاداده آوريجمع يافت نکرد. برايدر يچ درمانيد و گروه کنترل هيخانواده آموزش د يزندگ با روش آموزش ياقهيدق ۹۰جلسه  ۱۵ش يآزما
 يريانس تک متغيو با روش کووار ۱۹نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهل کردند. يتکم آزمونپسو  آزمونشيپ عنوانبهچ را يانر ييزناشو يتمنديرضا

  ل شدند.ي(آنکووا) تحل
وزش ج نشان داد که آمين نتايکارمندان شد. همچن ييزناشو يتمنديش رضايخانواده باعث افزا ينشان داد که مداخله با استفاده از آموزش زندگ هاافتهيها: افتهي

  ).p>۰۱/۰کارمندان زن و مرد شد ( ييزناشو يتمنديش رضايخانواده باعث افزا يزندگ
 تواننديمن مشاوران و درمانگران يشد. بنابرا يستيکارمندان بهز ييزناشو يتمنديخانواده باعث بهبود رضا يج نشان داد که روش آموزش زندگينتا: گيرينتيجه

  استفاده کنند. ييزناشو يتمنديبهبود رضا يخانواده برا ياز روش آموزش زندگ
 يستياداره بهز، رمندانکا، ييزناشو يتمنديرضا، خانواده يآموزش زندگ: هاکليدواژه

  
 ١٣٩٥ آذر، ٧٤٤-٧٥٢ ص، نهم شماره، هفتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۴۳۴۰۹۱۷۱: تلفن، گروه روانشناسي، هيواحد اروم يدانشگاه آزاد اسالم، اروميه: آدرس مکاتبه

Email: a.zeinali@iaurmia.ac.ir 

  
  مقدمه

انسان رخ  ياست که در زندگ يعيوقا نيترمهماز  يکيازدواج 
 يو روان يسالمت جسمان توانديمانجام شود  موقعبهو اگر  دهديم

در برابر  کنندهتيحمااز عوامل  يکيکند. ازدواج  تأمينفرد را 
در  ياعمدهو نقش  روديمبه شمار  يو اجتماع يفرد يهابيآس

که روانشناسان معتقدند سالمت و  ييتا جا سالمت جامعه دارد
ه دارد که خود ب يخانواده بستگ ييايجامعه به سالمت و پو ييايپو

ات و ي). خانواده در طول ح۱دارد ( يازدواج بستگ ييايسالمت و پو
ن فراز و يو ا شوديمروبرو  ياريبس يهابينشرشد خود با فراز و 

 تأثيرهمسران  ژهيوبهخانواده  يک از اعضايبر روابط هر  هابينش
ت يشامل کاهش احساس رضا توانديمات تأثيرن ي. اگذارديم

                                                             
  رانيه، اي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ارومي، گروه روانشناسيعموم يکارشناس ارشد روانشناس ١
  (نويسنده مسئول) رانيه، اي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالمياروم، واحد يار گروه روانشناسيدانش ٢

1 Marital Satisfaction 
2 Family Life Education 

 ،در خانواده يآشفتگ، يت از زندگيکاهش رضا، گريکديهمسرها از 
 غالباً). امروزه متخصصان روانشناسي خانواده ۲ره باشد (يطالق و غ

زان رضايتمندي يم، ت روابط زوجينيمعيار خود را در بررسي وضع
ز ا فرد يکل يابيارز ييت زناشويرضا). ۳( رنديگيمدر نظر  ١زناشويي

 توانديم است که او يا رابطه عاشقانه کنوني ييت رابطه زناشويوضع
ن نسبت به يو احساس مطلوب زوج يزان شادکامياز م يانعکاس

 ييعوامل مربوط به رابطه زناشو تأثيرباشد که تحت  ييرابطه زناشو
  ).۴( باشديم

مهم در بهبود  يهاروشاز  يکي ٢خانواده يآموزش زندگ
ک برنامه يخانواده  ي. آموزش زندگباشديم ييزناشو يتمنديرضا

 يستيکه توسط سازمان بهز باشديمژه همسران يو يآموزش
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 يهمسران در بهبود مهارت ارتباط يو هدف آن توانمندساز شدههيته
 يت و حل تعارض و مهارت فرزندپروريريمهارت مد، همسران

  ). ۵( باشديم
خانواده مهارت ارتباطي  يآموزش زندگ يهامهارتاز  يکي

د ن بتواننيكه زوج شوديم. صميميت وقتي ايجاد باشديمهمسران 
خود را با هم  يهاينگرانو  هاترس، اميدها و آرزوها، افكار و عقايد

). ۶در ميان بگذارند و احساس درك شدن و پذيرفته شدن كنند (
 يهمسران ناظر بر نحوه ارتباط و سبک گفتگو يمهارت ارتباط

، يارتباط يهاسبکم آموزش يو شامل مفاه باشديمهمسران 
 گوش دادن فعال، گفتگو يهامهارت، يو رفع موانع ارتباط ييشناسا

ارتباطي  يهامهارت يرين با فراگي). زوج۵( باشديمو ابراز وجود 
اجتماعي اعضاي خانواده هيجاني و ، يشناختروانبهزيستي  تواننديم

 يآموزش زندگ يهامهارتگر از يد يکيش دهند. يخود را افزا
 نظرصرف. همسران باشديمت و حل تعارض يريخانواده مهارت مد

و اهداف  هاخواسته معموالً، از اينكه چقدر يكديگر را دوست دارند
. آورديمش ياختالف و تعارض پ ينه را براين زميمتفاوتي دارند که ا

بسياري از افراد نگرش منفي نسبت به اختالف و تعارض دارند و آن 
با  هازوج مؤثر). نحوه برخورد ۶( کننديممنفي تلقي  يادهيپدرا 

ک يدارد و تداوم ارتباط  ياتيت حياهم هاآنتعارض در رشد روابط 
ار دشوار است. يتعارض بس مؤثرت و حل يريمد يهامهارتزوج بدون 

 به دنبال هاتعارض مؤثرن الزم است که همسران در جهت حل يبنابرا
ت و حل تعارض يري). مهارت مد۷خود باشند ( يهامهارتبهبود 

ت يرينحوه مد، هرم تعارض، حل تعارض يهاسبکم يشامل مفاه
). هنگام مواجهه  با تعارضات ۵( باشديمتعارض و نحوه حل تعارض 

ر دد افکار و احساسات خود را ن کمک کرد تا بتواننيبه زوج توانيم
مانع از باال گرفتن بحث شوند و به نحو ، بحث درک کرده انيجر

گر از يد يکي). ۸ت و حل تعارض بپردازند (يريبه مد يمؤثر
. باشديم يخانواده مهارت فرزندپرور يآموزش زندگ يهامهارت

، شونديممشترک خود صاحب فرزند  ير زندگياغلب همسران در مس
و فشارهايي را به روابط زوجين  هاپاداشورود فرزند به خانواده 

 زيبرانگچالش توانديمكه در صورت عدم مديريت آن  کنديمتحميل 
است كه همسران در خصوص  ييهاوهيشت دارد يباشد. لذا آنچه اهم

ممكن  تربيتي يهاوهيش. اين کننديمتربيت و پرورش كودكان اتخاذ 
تحت عنوان  اصطالحاًاست در نزد همسران متنوع باشد و 

 يدپرور. فرزنشوديمفرزندپروري يا به تعبيري ديگر والد گري گفته 
باشد  ين تجربه زندگيترو ناکام کننده نيتربخشتيرضا توانديم
 يهاسبکم آموزش يشامل مفاه ي). مهارت فرزندپرور۷(

 ،هيق و تنبيفنون تشو، تيدر تربن ينقش والد، يفرزندپرور
  ).۵( باشديمکودکان  يو اصالح مشکالت رفتار يريپذتيمسئول

خانواده  يآموزش سبک زندگ تأثيرنه يدر زم هاپژوهشج ينتا
 يت و سازندگيفيبر ک يوه آموزشين شياز اثربخش بودن ا يحاک

 در زين همکاران و ريخ مثال قدم ي. براباشديمستم خانواده يس
 درمان بر يمبتن مداخله ياثربخش عنوان با يامداخله يپژوهش
جه ين نتيبه ا ييزناشو تيرضا و تيميصم شيافزا بر يجانيه يعقالن

 يتمنديرضا و تيميصم شيافزا بر مداخله ن نوعيا دند کهيرس
 شين افزايمحقق نيا نظر به. دارد مثبت تأثير زنان ييزناشو

 يبرقرار در همسران يهامهارت جهينت ييزناشو تيرضا و تيميصم
 ينعقال يباورها و انتظارات، تعارضات و مشکالت يمنطق حل، ارتباط

). علي حسيني ۹بود ( يجانيه يعقالن يرفتاردرمان کرديبرگرفته از رو
 يهامهارتدرباره اثربخشي آموزش  يو همکاران ضمن پژوهش

اعث ب يارتباط يهامهارتدند که آموزش يجه رسين نتيارتباطي به ا
ايجاد احساس و عاطفه مثبت و بهبود روابط زوجين ، افزايش همدلي

 آموزش يکه به بررس يدر پژوهش و کلرک شلين مي). همچن۱۰شد (
ه جين نتيبه ا، پرداختند ييت زناشويخانواده بر تعارضات و رضا

 ييتعارضات زناشو دارمعنيدند که آموزش خانواده باعث کاهش يرس
و و همکاران ي). فوک۱۱( شوديم ييت زناشويرضا دارعنيمش يو افزا

 يهامهارتآموزش  ياثربخش يگر ضمن بررسيد يدر پژوهش
جه ين نتيپرستاران به ا يت زندگيو رضا يت زندگيفيبر ک يارتباط

 يت زندگيفيباعث بهبود ک يارتباط يهامهارتدند که آموزش يرس
 و همكاران بر آن مينو عالوه). ۱۲و رضايت زناشويي پرستاران شد (

 بر ورزي جرئت يهامهارت آموزش تأثيردرباره  يضمن پژوهش
 رب ورزي جرئتدند که آموزش يجه رسين نتيزناشويي به ا رضايت
  ).۱۳بود ( مؤثر زناشويي رضايت

اف از اهد يکي ييزناشو يتمنديش رضاينکه افزايبا توجه به ا
ه با توجه ب يستيبهز ادارهکارمندان  ژهيوبهکارمندان  يمهم در زندگ

 يط خاص کارين شراي. اباشديماد يو استرس ز يکارسختط يشرا
در  بلکهشود، يم يشغل يتمندينا رضاو  يباعث سرخوردگ تنهانه

 يمنف يرتأثآنان  ييزناشو يتمنديزان رضايز بر مين يخانوادگ يزندگ
کارمندان ن يا ييزناشو يتمنديش رضاين افزاي. بنابراگذارديم

ن مسائل ياز دشوارتر يکين امر يدارد و انجام ا يت مضاعفياهم
است که به دنبال  يلذا ضرورشود، يمن افراد محسوب يدر ا ينيبال

ظر ن به نيبود. همچن ييزناشو يتمنديش رضايافزا يبرا ييراهکارها
و  هادانشد يبا ييبراي ايجاد و ارتقاء رضايت زناشو رسديم

ت و يريمد، يارتباط يهامهارت يرينه فراگيرا در زم ييهامهارت
بر آن  عالوهکسب کرد.  يفرزندپرور يهاسبکحل تعارضات و 

ه ب توانديمخانواده  يآموزش زندگ يهاروش يايشتر زوايب يبررس
کمک  ييت زناشويش رضايآن در افزا مؤثرتر يريکارگبهشرفت و يپ

 يندگآموزش ز تأثير يبررسن پژوهش يا يهدف کل ترتيباينبهکند. 
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 يستيکارمندان اداره بهز ييزناشو يتمنديش رضايخانواده بر افزا
  بود.

  
  هاروشمواد و 

روه با گ آزمونپسو  آزمونشيپبا طرح  ين پژوهش شبه تجربيا
 يستيهمه کارمندان اداره بهز پژوهش نيا يآمار کنترل بود. جامعه

کارمند به  ۴۰ درمجموعبودند.  ۱۳۹۴ه در سال يشهرستان اروم
روه در دو گ يتصادف طوربهساده انتخاب و  يتصادف گيرينمونهروش 

 پس از گيرينمونهن روش ين شدند. در ايگزينفر) جا ۲۰(هر گروه 
نفر بر اساس  ۴۰ان آنان يجامعه از م يمشخص شدن همه اعضا

 يانتخاب شدند. حداقل حجم نمونه الزم برا يجدول اعداد تصادف
) ۱۴( باشديمهر گروه  ينفر برا ۱۵ يامداخله يهاپژوهش انجام

نفر در نظر گرفته  ۲۰هر گروه  ين پژوهش حجم نمونه برايکه در ا
 يبا روش آموزش زندگ ياقهيدق ۹۰جلسه  ۱۵ش يشد. گروه آزما

افت نکرد. نحوه يدر يچ درمانيد و گروه کنترل هيخانواده آموزش د
س اداره يکه پس موافقت رئن صورت بود يپژوهش به ا ياجرا
جهت شرکت در پژوهش  يه موافقت کتبيشهرستان اروم يستيبهز

 شدهانتخابکارمندان  يان هدف پژوهش برايگرفته شد و پس از ب
از آنان  يو محرمانه ماندن اطالعات شخص يان اصل رازداريو ب

ن يشرکت آگاهانه در پژوهش گرفته شد. همچن يکتب نامهتيرضا
عدم ، ياز سالمت جسم يورود به مطالعه شامل برخوردار يارهايمع

، نه بوديشهرستان اروم يستيکارمند اداره بهز، در خواندن يينارسا
 يمزمن جسم يماريا بيو  يروان يماريخانواده به ب يعدم ابتال اعضا

زان در شش ماه گذشته و يزاد مانند مرگ عز يدگيو عدم رخداد تن
جهت شرکت و  يامل عدم موافقت کتبخروج از مطالعه ش يارهايمع
ود. ناقص و نامعتبر ب يهاپرسشنامهبه  يابيا دستيو  يا ادامه همکاري

ن يگزيجا يبه دو گروه مساو يکارمند به روش تصادف ۴۰ ازآنکهپس
 يبا روش آموزش زندگ ياقهيدق ۹۰جلسه  ۱۵ش يشدند و گروه آزما
 يج آموزش زندگيآموزش برگرفته از پک يد. محتويخانواده آموزش د

مداخله در روش آموزش  ي. محتوباشديم يستيخانواده سازمان بهز
 يمهارت ارتباط يعني يخانواده شامل سه دسته مهارت کل يزندگ

بود  يت و حل تعارض و مهارت فرزندپروريريمهارت مد، همسران
همسران  يد. مهارت ارتباطيکه هر مهارت پنج جلسه به طول انجام

، يارتباط يهاسبک، ياجزا ارتباط و موانع ارتباط، فيشامل تعر
بود.  يمند جرئتمهارت گفتگو و مهارت ، فعال يمهارت گوش ده

ل يف تعارض و داليت و حل تعارض شامل تعريريمد يمهارت ارتباط
ت يريمد يهاسبک، نيمسائل آشکار و پنهان در روابط زوج، آن

نقش در خصوص حل تعارض همسران  يفايهرم تعارض و ا، تعارض

ورود کودک به  يهاپاداششامل فشارها و  يبود. مهارت فرزندپرور
و  قيتشو، يفرزندپرور يهاسبک، تين در تربينقش والد، خانواده

بان يکودک و رق يمراحل رشد، مالحظات دستور دادن، هيتنب
  ).۱۵بود ( يفرزندپرور

 ييزناشو يتمنديرضاپرسشنامه  هاگروهداده  آوريجمع يبرا
 يل کردند. فرم اصليتکم آزمونپسو  آزمونشيپ عنوانبهچ را يانر

ن ياست که در ا يسؤال ۴۷و فرم کوتاه آن  يسؤال ۱۱۵ن ابزار يا
اس ين ابزار با استفاده از مقياستفاده شد. ا يسؤال ۴۷پژوهش از فرم 

 نمرات . دامنهشوديم يگذارنمره ک تا پنجيکرت از يل يادرجهپنج
زان يم، شتر باشديب ياست و هر چه نمرات آزمودن ۲۳۵تا  ۴۷ن يب

، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶، ۴ سؤاالت ضمناًشتر است. ياو ب ييت زناشويرضا
۱۴ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۳ ،۲۴ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۲ ،۳۳ ،
معکوس  صورتبه ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۵

 يآن را با روش آلفا يياي. اولسون و فاورز پاشونديم يگذارنمره
 ۹۲/۰ن يزوج يآن را با پرسشنامه سازگار ييو روا ۹۵/۰کرونباخ 

آن را با  ييايپا يو منشئ ين عاشوري). همچن۱۶گزارش کردند (
 تأييدآن را با نظر متخصصان  ييو روا ۹۱/۰کرونباخ  يروش آلفا

  ).۱۷کردند (
هاي از روش هاداده تحليلوتجزيه يالزم به ذکر است که برا

هاي گرايش مرکزي و پراکندگي براي آمار توصيفي يعني شاخص
نکووا) (آ يريانس تک متغيل کوواريتوصيف توزيع متغيرها و از تحل

آماري استفاده شد. همچنين براي تحليل  يهافرضبراي آزمون 
  استفاده شد. SPSS-19 افزارنرمها از داده

  
  هاافتهي

ه ب يشهرستان اروم يستيکارمند اداره بهز ۴۰ کنندگانشرکت
) درصد۵۰کارمند ( ۲۰ان آنان يسال بود. از م ۱۹/۳۴ ين سنيانگيم

 هادادهل يش از انجام تحلي) مرد بودند. پدرصد۵۰کارمند ( ۲۰زن و 
ل يتحل يهافرضشيپ، يريانس تک متغيل کوواريبه روش تحل

ج آزمون يقرار گرفت. نتا يابيمورد ارز يريانس تک متغيکووار
ه نبود ک دارمعنيرها ياز متغ کيچيه يرنوف براياسم –کولموگروف 

از آن است که فرض نرمال بودن برقرار است.  يافته حاکين يا
که  نبودند دارمعنين يباکس و آزمون لو Mج آزمون ين نتايهمچن

 يهاسيماتر ياز آن است که فرض برابر يحاک ترتيببه هاافتهين يا
 ۱برقرار است. در جدول  هاانسيوار يانس و فرض برابريکووار

در مراحل  هاگروهن و انحراف استاندارد يانگيم يشاخص آمار
  ارائه شده است. آزمونپسو  آزمونشيپ
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  آزمونپسو  آزمونشيپدر مراحل  هاگروهن و انحراف استاندارد يانگيم ):۱(جدول 

  
  هاگروه

  
  تعداد

  ييزناشو يتمنديرضا
  آزمونپس  آزمونشيپ

M SD M SD 

  ۰۵/۴  ۹۶/۱۵۷  ۷۰/۴  ۱۵/۱۳۵  ۲۰  شيآزما
  ۲۱/۴  ۷۳/۱۳۸  ۹۴/۴  ۴۵/۱۳۶  ۲۰  کنترل

  
در  هاگروهن يانگيم رسديمبه نظر ، ۱جدول  يهاافتهيطبق 

ن يانگيبه م يندارند. با نگاه يدارمعنيتفاوت  آزمونشيپمرحله 
 يتمنديرضا آزمونپسن يانگيگفت م توانيم ييزناشو يتمنديرضا

خانواده  يگروه آموزش زندگ يعنيش يگروه آزما ييزناشو
)۰۵/۴=SD ،۹۶/۱۵۷=M) ۲۱/۴) از گروه کنترل=SD ،

۷۳/۱۳۸=Mسؤالن يپاسخ دادن به نخست يشتر است. براي) ب 
 شيخانواده باعث افزا يا آموزش زندگينکه آيبر ا يمبن يپژوهش

ل يتحل ياز آزمون آمار شوديمکارمندان  ييزناشو يتمنديرضا
ارائه  ۲ج آن در جدول ياستفاده شد که نتا يريانس تک متغيکووار

  شده است.
  

  کارمندان ييزناشو يتمنديخانواده و کنترل بر رضا يآموزش زندگ يهاگروه يريانس تک متغيل کوواريج تحلينتا ):۲جدول (
ر يمتغ
 وابسته

مجموع   منبع اثر
  مجذورات

درجه 
  يآزاد

 نيانگيم
  مجذورات

مقدار  Fآماره 
  احتمال

مجذور 
  اتا

 يتمنديرضا
  ييزناشو

  ۵۳/۰  ۰۰۱/۰  ۸۵/۴۱  ۵۷/۵۵۵  ۱  ۵۷/۵۵۵  آزمونشيپ
  ۶۳/۰  ۰۰۱/۰  ۹۷/۶۲  ۹۲/۸۳۵  ۱  ۹۲/۸۳۵  يت گروهيعضو

        ۲۷/۱۳  ۳۷  ۱۲/۴۹۱  خطا
  

بر نمرات  يدارمعنيگروه اثر ، ۲جدول  يهاافتهيطبق 
فت گ توانيمداشته است که با در نظر گرفتن مجذور اتا  آزمونپس

 يکارمندان ناش ييزناشو يتمنديرات در رضاييدرصد تغ ۶۳حدود 
ن ين در پاسخ به نخستيخانواده است. بنابرا يآموزش زندگ تأثيراز 

ش يخانواده بر افزا يآموزش زندگ تأثيربر  يپژوهش مبن سؤال
 ين روش درمانيگفت که ا توانيمکارمندان  ييزناشو يتمنديرضا

 =۹۷/۶۲Fکارمندان شده است ( ييزناشو يتمنديش رضايباعث افزا
کارمندان گروه  ييزناشو يتمنديزان رضايجه مي). در نت≥۰۰۱/۰Pو 

 يدارمعني طوربهسه با گروه کنترل يخانواده در مقا يآموزش زندگ

 سؤالن يپاسخ دادن به دوم ين برايافته است. همچنيش يافزا
 شيخانواده باعث افزا يا آموزش زندگينکه آيبر ا يمبن يپژوهش

 يدتأيو  يپس از بررسشود، يمکارمندان زن  ييزناشو يتمنديرضا
بودن ن دارمعني يعني يريانس تک متغيل کوواريتحل يهافرضشيپ

ن که يباکس و آزمون لو Mآزمون ، رنوفياسم –آزمون کولموگروف 
 يهاسيماتر يبرابر، از برقرار بودن فرض نرمال بودن يحاک ترتيببه

 ليتحل يدر زنان بود از آزمون آمار هاانسيوار يانس و برابريکووار
ارائه  ۳ج آن در جدول ياستفاده شد که نتا يريانس تک متغيکووار

  شده است.
  

  کارمندان زن ييزناشو يتمنديخانواده و کنترل در رضا يآموزش زندگ يهاگروه يريانس تک متغيل کوواريج تحلينتا ):۳جدول (
ر يمتغ
 وابسته

مجموع   منبع اثر
  مجذورات

درجه 
  يآزاد

 نيانگيم
  مجذورات

مقدار  Fآماره 
  احتمال

مجذور 
  اتا

 يتمنديرضا
  ييزناشو

  ۶۷/۰  ۰۰۱/۰  ۵۲/۳۴  ۸۹/۳۴۶  ۱  ۸۹/۳۴۶  آزمونشيپ
  ۷۴/۰  ۰۰۱/۰  ۸۵/۴۸  ۸۴/۴۹۰  ۱  ۸۴/۴۹۰  يت گروهيعضو

        ۰۴/۱۰  ۱۷  ۸۰/۱۷۰  خطا
  

بر نمرات  يدارمعنيگروه اثر ، ۳جدول  يهاافتهيطبق 
فت گ توانيمداشته است که با در نظر گرفتن مجذور اتا  آزمونپس

کارمندان زن  ييزناشو يتمنديرات در رضاييدرصد تغ ۷۴حدود 
ن در پاسخ به يخانواده است. بنابرا يآموزش زندگ تأثيراز  يناش
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خانواده بر  يآموزش زندگ تأثيربر  يپژوهش مبن سؤالن يدوم
ن يگفت که ا توانيمکارمندان زن  ييزناشو يتمنديش رضايافزا

کارمندان زن شده  ييزناشو يتمنديش رضايباعث افزا يروش درمان
 يتمنديزان رضايجه مي). در نت≥۰۰۱/۰Pو  =۸۵/۴۸Fاست (

 طورهبسه با گروه کنترل يش در مقايکارمندان زن گروه آزما ييزناشو
ن يپاسخ دادن به سوم ين برايافته است. همچنيش يافزا يدارمعني
خانواده باعث  يا آموزش زندگينکه آيبر ا يمبن يپژوهش سؤال

 يپس از بررسشود، يمکارمندان مرد  ييزناشو يتمنديش رضايافزا
 يعني يريانس تک متغيکووارل يتحل يهافرضشيپ تأييدو 

باکس و  Mآزمون ، رنوفياسم –نبودن آزمون کولموگروف  دارمعني
 ،از برقرار بودن فرض نرمال بودن يحاک ترتيببهن که يآزمون لو

در زنان بود از  هاانسيوار يانس و برابريکووار يهاسيماتر يبرابر
ج ياستفاده شد که نتا يريانس تک متغيل کوواريتحل يآزمون آمار

  ارائه شده است. ۴آن در جدول 
  

  کارمندان مرد ييزناشو يتمنديخانواده و کنترل در رضا يآموزش زندگ يهاگروه يريانس تک متغيل کوواريج تحلينتا ):۴جدول (
ر يمتغ
 وابسته

مجموع   منبع اثر
  مجذورات

درجه 
  يآزاد

 نيانگيم
  مجذورات

مقدار  Fآماره 
  احتمال

مجذور 
  اتا

 يتمنديرضا
  ييزناشو

  ۴۰/۰  ۰۰۳/۰  ۷۸/۱۱  ۶۵/۲۱۰  ۱  ۶۵/۲۱۰  آزمونشيپ
  ۵۴/۰  ۰۰۱/۰  ۶۱/۱۹  ۶۵/۳۵۰  ۱  ۶۵/۳۵۰  يت گروهيعضو

        ۸۷/۱۷  ۱۷  ۸۴/۳۰۳  خطا
  

بر نمرات  يدارمعنيگروه اثر ، ۴جدول  يهاافتهيطبق 
فت گ توانيمداشته است که با در نظر گرفتن مجذور اتا  آزمونپس

کارمندان مرد  ييزناشو يتمنديرات در رضاييدرصد تغ ۵۴حدود 
ن در پاسخ به يخانواده است. بنابرا يآموزش زندگ تأثيراز  يناش

خانواده بر  يآموزش زندگ تأثيربر  يپژوهش مبن سؤالن يسوم
ن يگفت که ا توانيمکارمندان مرد  ييناشوز يتمنديش رضايافزا

کارمندان مرد شده  ييزناشو يتمنديش رضايباعث افزا يروش درمان
 يتمنديزان رضايجه مي). در نت≥۰۰۱/۰Pو  =۶۱/۱۹Fاست (

سه با گروه کنترل يش در مقايکارمندان مرد گروه آزما ييزناشو
  افته است.يش يافزا يدارمعني طوربه

  
  بحث

 ثرمؤار يبس هاخانواده ييايدر تداوم و پو ييزناشو يتمنديرضا
تمند يو ارتقاء رضا يابيدست يمهم برا يهاروشاز  يکياست که 

 کارمندان ين پژوهش روي. اباشديمخانواده  يآموزش زندگ ييزناشو
 يآموزش زندگ تأثير يبررس باهدفه يشهرستان اروم يستياداره بهز

  کارمندان انجام شد. ييزناشو يتمنديش رضايخانواده بر افزا
خانواده  ين پژوهش نشان داد که روش آموزش زندگيا يهاافتهي

فته با اين يبود که ا مؤثرکارمندان  ييزناشو يتمنديش رضايدر افزا
افت نشد. ي ييهمسو بود و پژوهش ناهمسو هاپژوهش يافته برخي

وزش آم تأثير يکه به بررس يمثال پروين و همکاران در پژوهش يبرا
جه ين نتيزندگي بر رضايت زناشويي پرستاران به ا يهامهارت

 تيباعث بهبود و ارتقاء رضا يزندگ يهامهارتدند که آموزش يرس
ن خجسته مهر و همکاران در ي). همچن۱۸پرستاران شد ( ييزناشو

 يبر الگوها يارتباط يهامهارتآموزش  تأثيربا عنوان  يپژوهش
ند که ديجه رسين نتيبت به همسر به او احساس مثبت نس يارتباط

ن و يزوج يارتباط يدر بهبود الگوها يارتباط يهامهارتآموزش 
). كالين و ۱۹مثبت داشته است ( تأثيراحساس مثبت به همسر 

 –ارتباطي بر جو رواني  يهامهارتاستافورد نشان دادند كه آموزش 
ش احساس عالقه و يمثبت داشته و باعث افزا تأثيرعاطفي خانواده 

 ياهمؤلفهگفت  توانيمافته ين ين ايي). در تب۲۰( شوديمرضايت 
 .باشنديمافراد  يدر توانمندساز يخانواده ابزار مهم يآموزش زندگ

 يزندگ يهامهارت يک سريهمسران با  يين معنا که آشنايبه ا
ت يت و رضايميصم، باعث انسجام توانديماست که  يراهکار ياساس

تحت  نوعاًز ين هافرهنگخرده  يکنون يايار در دنيرات بسييتغشود. 
و  هاسبکبر  يلذا پافشار، ده استيالشعاع قرار داده و به چالش کش

پاسخگو نبوده و  يخانوادگ يگذشته و اعمال آن در زندگ يهاسنت
با آن  يکه خانواده امروز يديجد يهاچالشد در رابطه با يبا

آموزش  نهين زمير مهم در اياز تداب يکيد. يشياند يريروبروست تداب
بودن باعث  ياتيو عمل يکاربرد دليلبهخانواده است که  يزندگ
م ياهنکه مفيگر اين ديي. تبشوديم ييزناشو يتمنديش رضايافزا

 يکرد شناختيخانواده برگرفته از رو يروش آموزش زندگ يآموزش
و  هاشناختقرار دادن  باهدفم ين مفاهيلذا ا، بوده است يرفتار

 شونديم هاچالشو  هاتعارضکه در بستر خانواده باعث  ييرفتارها
ناکارآمد را  يو رفتارها هاشناخترا تحت الشعاع قرار داده و  هاآن

ش ين امر باعث افزايکه ا کننديمو اصالح  کشنديمبه چالش 
  .شوديم ييزناشو يتمنديرضا
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 ينشان داد که روش آموزش زندگن پژوهش يگر ايد يهاافتهي
ه بود ک مؤثرکارمندان زن  ييزناشو يتمنديش رضايخانواده در افزا

 ييهمسو بود و پژوهش ناهمسو هاپژوهش يافته برخيافته با ين يا
 رتأثيبا عنوان  يو همکاران در پژوهش يريمثال م يافت نشد. براي

آموزش غني سازي روابط بر رضايتمندي زناشويي در معلمان زن 
 دند كه آموزش غنييمقطع ابتدايي شهر بيرجند به اين نتيجه رس

ارد مثبت د تأثيرسازي ارتباط در افزايش نمره رضايتمندي معلمان 
درباره آموزش  يو همکاران ضمن پژوهش يکتاک ي). محمود۲۱(

زنان مراجعه کننده به مراکز  ييت زناشويخانواده بر رضا يزندگ
ث خانواده باع يد که آموزش زندگيجه رسين نتيمشاوره اصفهان به ا

ن و ين پروي). همچن۲۲( شوديمزنان  ييت زناشويش رضايافزا
ت يبر رضا يزندگ يهامهارتدرباره آموزش  يهمکاران ضمن پژوهش

اعث دند که آموزش بيجه رسين نتيزن به ا يپرسنل پرستار ييزناشو
بر آن  عالوه). ۱۸کارمندان زن شد ( ييت زناشويرضا دارمعنيبهبود 

 يساز يغن ياثربخش يبه بررس يکارسون و همکاران در پژوهش
 يندند که غيجه رسين نتيزنان به ا ييروابط بر ابعاد روابط زناشو

ت يميصم، استقالل، ييزناشو يتمنديش رضايروابط باعث افزا يساز
بودن روش آموزش  مؤثرن يي). در تب۲۳( شوديمرش زنان يو پذ
کارمندان زن  ييزناشو يتمنديش رضايخانواده بر افزا يزندگ

 يکرد شناختيبا رو يبسته آموزش زندگ يگفت که محتوا توانيم
 نيموجود در ا يو شناخت يرفتار يهاکيتکنه شده و يته يرفتار

منسجم فرض کرده که ستم يک سي عنوانبهمحتوا خانواده را 
ک اندازه يبر نقش و مرد و زن به ، دارند يهمسران در آن نقش محور

 ين محتوا مستثيا يهاآموزهچکدام از يلذا مرد و زن هکند، يم تأکيد
در خانواده ظاهر  يمين روش همسران در حکم تيستند. در اين
ف ربرد و به نفع هر دو ط –برد  باهدف هاآنن يکه روابط ب شونديم

ت منافع ين ملزم به رعايشده است و هر کدام از طرف يطراح
.  در ابندييم يتجل ييزناشو يتمنديهستند که در رضا يمشترک

م يک تيخانواده هر دو همسر را در قالب  يجه بسته آموزش زندگينت
اصالح روابط در  يبرا يو عمل يم تئوريقرار داده و به هر دو مفاه

ن عوامل يکه ا دهديمخانواده آموزش  يعاطف يبهبود فضا يراستا
نکه زنان يگر اين ديي. تبشونديم ييزناشو يتمنديش رضايباعث افزا

شتر از مردان به يخود ب يشناختروان يهايژگيوبا توجه به 
دهند، يمبا دقت گوش  شوديمداده  هاآنکه به  ييهاآموزش

و تالش  دهنديمرا انجام  شوديمهر جلسه داده  يکه برا يفيتکال
روزمره خود به  يکه ممکن است در زندگ ييرا تا جا هاآن کننديم

در  ييوزناش يتمنديشتر رضايش بين امر باعث افزايرند که ايکار گ
رات ييدرصد تغ ۷۴که  يين از آنجايين تبي. اشوديمزنان 

و  خانواده يآموزش زندگ تأثيراز  يزنان ناش ييزناشو يتمنديرضا

 تأثيراز  يمردان ناش ييزناشو يتمنديرات رضاييدرصد تغ ۵۴
  .رسديمبه نظر  يمنطقباشد، يمخانواده  يآموزش زندگ

ن پژوهش نشان داد که روش آموزش يگر ايد يهاافتهين يهمچن
 ثرمؤکارمندان مرد  ييزناشو يتمنديش رضايخانواده در افزا يزندگ

همسو بود و پژوهش  هاپژوهش يافته برخيافته با ين يبود که ا
 أثيرتگر يد يمثال ساسان پور در پژوهش يافت نشد. براي ييناهمسو

 هموردمطالع ييارتباط زناشو يرا بر الگوها يرفتار يآموزش شناخت
 در يرفتار يشناخت يهاآموزشد که يجه رسين نتيقرار داد و به ا

 يکه آموزش زندگ ييبود. از آنجا مؤثر ييبهبود ارتباطات زناشو
 يرفتار يکرد شناختياز رو ييو محتوا يهيئتخانواده به لحاظ ما

 جه پژوهش او باياستدالل کرد که نت توانيملذا کند، يمت يتبع
 يو و همکاران در پژوهشي). فوک۲۴ن پژوهش همسو است (يجه اينت
ت يفيبر ک يارتباط يهامهارتآموزش  ياثربخش يگر ضمن بررسيد

وزش دند که آميجه رسين نتيپرستاران به ا يت زندگيو رضا يزندگ
 و رضايت زناشويي يت زندگيفيباعث بهبود ک يارتباط يهامهارت

که به  يدر پژوهش و کلرک شلين مي). همچن۱۲پرستاران شد (
به  ،پرداختند ييت زناشويآموزش خانواده بر تعارضات و رضا يبررس

 دارمعنيدند که آموزش خانواده باعث کاهش يجه رسين نتيا
). ۱۱( شوديم ييت زناشويرضا دارمعنيش يو افزا ييتعارضات زناشو

ش يخانواده بر افزا يبودن روش آموزش زندگ مؤثرن ييدر تب
سته ب يگفت که محتوا توانيمکارمندان مرد  ييزناشو يتمنديرضا

 يهاکيتکنه شده و يته يرفتار يکرد شناختيبا رو يآموزش زندگ
ک ي عنوانبهن محتوا خانواده را يموجود در ا يو شناخت يرفتار

 ،دارند يستم منسجم فرض کرده که همسران در آن نقش محوريس
لذا مرد و زن کند، يم تأکيدک اندازه يبر نقش و مرد و زن به 

ن روش يستند. در اين ين محتوا مستثيا يهاآموزهچکدام از يه
ن يکه روابط ب شونديمدر خانواده ظاهر  يميهمسران در حکم ت

شده است و هر  يبرد و به نفع هر دو طرف طراح –برد  باهدف هاآن
هستند که در  يت منافع مشترکين ملزم به رعايکدام از طرف

 يدگجه بسته آموزش زني.  در نتابندييم يتجل ييزناشو يتمنديرضا
م يم قرار داده و به هر دو مفاهيک تيخانواده هر دو همسر را در قالب 

 يعاطف يبهبود فضا ياصالح روابط در راستا يبرا يو عمل يتئور
 يتمنديش رضاين عوامل باعث افزايکه ا دهديمخانواده آموزش 

واده با خان ينکه روش آموزش زندگيگر اين ديي. تبشونديم ييزناشو
روزمره نخست باعث بهبود روابط  يدر زندگ يکاربرد يارائه راهکارها

باعث  درنهايتد و يو ام يش شادکاميسپس باعث افزا، يخانوادگ
  .شوديم ييزناشو يتمنديش رضايافزا

مزاحم و  يرهاين پژوهش تالش شد متغيهر چند در ا
ن پژوهش يت اين محدوديترمهماما ، کم شود ياحتمال يهايريسوگ

محدود شدن نمونه آن ، گريت ديبود. محدود يريگينداشتن مرحله پ
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ر گيت ديه بود. محدوديشهرستان اروم يستيبه کارمندان اداره بهز
 يبرخ يمدت زمان آموزش بود که گاه يبودن نسب يطوالن

ن امر با ذکر يکه ا شدنديموارد  يجزئ ريتأخبا  کنندگانشرکت
 شوديمشنهاد ين پيکنترل شد. بنابرا يادين کالس تا حدود زيقوان
 يدرمانا ي ين روش آموزشيا تأثيراز با توجه به  يآت يهاپژوهشدر 

با فواصل کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند.  يريگياز مرحله پ
و  ر اداراتين کارمندان ساين پژوهش در بيا، نکهيگر ايشنهاد ديپ

 روش آموزش تأثيرج و يم نتايانجام شود تا بتوان در تعم هاسازمان
ا ن بيبحث کرد. همچن يشترينان بيخانواده با دقت و اطم يزندگ

 ييزناشو يتمنديخانواده بر رضا يروش آموزش زندگ تأثيرتوجه به 
 يک دوره آموزشي عنوانبهخانواده  يآموزش زندگ شوديمشنهاد يپ

نهاد شيبر آن پ عالوهف و اجرا شود. يکارمندان دولت تعر يمصوب برا
ن پژوهش با يروش مورد استفاده در ا يآت يهاپژوهشدر  شوديم

ت يمعنو، يفراشناخت درمان، يدرمانگر مانند طرحواره يد يهاروش
  سه شوند.يره مقايو غ يدرمان

  
  گيرينتيجه
خانواده  ين پژوهش نشان داد که روش آموزش زندگيج اينتا

ذا لشود، يمکارمندان  ييزناشو يتمنديرضا دارمعنيش يباعث افزا

ش يدر افزا مؤثرک روش ي عنوانبهخانواده  يروش آموزش زندگ
ن يدارد. همچن يت کاربرد در مراکز درمانيقابل ييزناشو يتمنديرضا

کارمندان زن و  ييزناشو يتمنديش رضايبر افزا ين روش درمانيا
و هر د ييزناشو يتمنديرضا دارمعنيش يبود و باعث افزا مؤثرمرد 

ش يخانواده باعث افزا ينکه روش آموزش زندگيگروه شد. با توجه به ا
کارمندان زن و ، در کارمندان ييزناشو يتمنديرضا دارمعني

ش يافزا يبرا يش کاربردروازاين توانيمپس ، کارمندان مرد شد
ن و درمانگرا، ن مشاورانياستفاده کرد. بنابرا ييزناشو يتمنديرضا

از  ييزناشو يتمنديش رضايافزا يبرا تواننديم ينيمتخصصان بال
ن روش يخانواده استفاده کنند. با کمک ا يروش آموزش زندگ

 ييزناشو يتمنديش رضايانتظار داشت که افراد در افزا توانيم
  باشند. ترموفق
  

  ر و تشکريتقد
 يستير مسئوالن و کارمندان محترم اداره بهزيسا، سياز رئ

ت کردند ين پژوهش حمايه که ما را در انجام ايشهرستان اروم
  .شوديم يقدردان
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Abstract 
Background & Aims: Family life education was as a new and important method for improving marital 
satisfaction. This study aimed to investigate the effect of family life education in increasing marital 
satisfaction among welfare office employees. 
Materials &Methods: This Quasi-experimental study included a pre-test and post-test design with a 
control group. The statistical population included all welfare office employees of Urmia suburbs in 2015. 
Totally 40 employees were selected through randomly sampling method and randomly assigned into 
two groups (each group 20 people). The experimental groups were educated for15 sessions of 90 minutes 
by family life education and the control group didn’t receive any treatment. In order to collect data all 
groups completed the Enrich marital satisfaction questionnaire as a pre-test and post-test. The data were 
analyzed using the SPSS-19 software and by univariate analysis of covariance (UNCOVA) method. 
Results: The findings showed that intervention with using the family life education led to increase 
marital satisfaction among employees. Also, the findings showed that family life education led to 
increasing the marital satisfaction among male and female employees. (P<0/01) 
Conclusion: The results showed that family life education method led to increase marital satisfaction 
among welfare office employees. Therefore, counselors and therapists can use family life education 
method to improve the marital satisfaction. 
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