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 چکیده
 زندگی سازی غنی و کاری زندگی بخشی کيفيت همزمان اثربخشی تعيينهدف از پژوهش حاضر 

تحقيق حاضر از طرح . بود وجين دوسر شاغلز در زناشويی ثباتی بی و زناشويی تعارضات بر زناشويی
جامعه آماری شامل کليه زوجين دو  نوع نيمه آزمايشی با طرح پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری است.

با استفاده که  بودزوج( از زوجين دوسر شاغل  08نفر ) 08 نمونه تحقيق شامل. بودسرشاغل شهر ايالم 
و  یی انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمايشا ای چند مرحله گيری خوشه از روش نمونه

 زندگی سازی غنی کيفيت بخشی زندگی کاری و آموزش یکنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشگروه 
گيری پرسشنامه تعارضات  دريافت کردند. ابزار اندازه ای دقيقه 98جلسه  93را در طی زناشويی 
آموزش همزمان توانسته است سبب کاهش  ادد ج نشانثباتی ازدواج بود. نتاي و شاخص بی زناشويی

گردد. بنابراين،  (>83/09F= ،89/8pزناشويی )ثباتی  و بی (>70/97F= ،89/8p) تعارضات زناشويی
شدن مشکالت  واردسازی زندگی زناشويی از  آموزش همزمان کيفيت بخشی زندگی کاری و غنی

مچنين با بهبود روابط در خانواده و کار، به يکديگر نمايد. ه می کاری و خانوادگی به يکديگر پيشگيری
 دهند. می ثباتی زناشويی را کاهش کنند و در نتيجه تعارضات و بی می نيز سرايت پيدا

 

 ثباتی زناشويی، تعارضات سازی زندگی زناشويی، بی کيفيت بخشی زندگی کاری، غنی: گانواژ کلید
 زوجين دوسرشاغلزناشويی، 

                                                           
   شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران وانردانشجوی دکتری 

   ،نويسنده مسئول( دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانشناسی،  گروه رواندانشيار( 
h.samavatian@edu.ui.ac.ir  

   ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانشناسی،  گروه رواناستاد 

mailto:h.samavatian@edu.ui.ac.ir


 5 (5 ی شماره ،9317 زمستان پاییز و ،52 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختي روان آوردهای دست

 مقدمه
رمومی های  تی که در جامعه کنونی ر  داده است، سبب ورود زنان به ررصهتغيير و تحوال

دار( در حال  )مرد شاغل در بيرون از خانه و زن خانه شده است. در نتيجه تصور خانواده سنتی

 وجود دارند که مرد و زن هر دو شاغل هستند.هايی  ای که خانواده محو شدن است. به گونه

تواند سبب بهبود رفاه  می از خانه و اشتغال آنان، رالوه بر آنکهحضور هر دو زوج در خارج 

تواند فشار بيشتری را بر زوجين در زمينه رملکرد خانواده به وجود  می خانواده گردد، همچنين

 زوجين دوسرشاغل،(. رالوه بر اين، مشکالت کار و خانواده به ويژه در بين Burke, 2004) آورد

 & Heinen & Langkamer, 2007; Beshkar, Sodani, Shahini) قل شوندتوانند به يکديگر منت می

Eilaq, 2012)، سرريز شدن کار گردد.  -خانواده  9ريزشدگیرتواند منجر به س می اين امر

دهد که مشکالت و فشارهای روانی محيط خانواده به محل کار منتقل  کار وقتی ر  می -خانواده

ثباتی  در خانواده را افزايش دهد و بیار ممکن است تعارض ک -خانواده ز شدگیشوند. سرري می

 ,Andreassen, Hetland, Stale Pallesen, 2013; Rizwan) زناشويی را به دنبال داشته باشد

Jackani, Ameen, Hussain, Farooq & Omair, 2013). دهد زمانی که  مطالعات نشان می

پردازند سالمت و  کمتری را به خانواده میوقت  در مقابل وقت بيشتری را به کار و زوجين

کاری و خستگی و کار آخر  جاتشود. رالوه بر فشارها، احتيا تضعيف می خانوادگیرملکرد 

در خانواده ها  تواند منجر به افزايش تعارض می برد که هفته کيفيت زمان خصوصی را از بين می

 (.Okeke, 2011; Beshkar et al., 2012) گردد

های دو سر شاغل، مشکالت زوجی مهمی )بين فردی و درون فردی(  در روابط زوجبنابراين، 

 های دو سر شاغل که در اثر  (. ماهيت مداوم تعارض در زوجFapohunda, 2014وجود دارد )

 های چندگانه، اهداف متعدد و نياز شديد به پيشرفت  وجود تقاضاهای متعدد، مسئوليت

را با ها  زوجآيد، کيفيت تعامالت زندگی روزمره در اين نوع  یپيشرفت باال( به وجود م)انگيزش 

 ;Krishna Redd, Vranda, Ahmed, Nirmala & Siddaramu, 2010) کند مواجه میبيشتری های  چالش

Shenavar, Bashlide, Hashemi & Naami, 2015)، تعارض در نتيجه (Okeke, 2017; Md-

Sidin, Sambasivan & Ismail, 2010 ) ثباتی بیو (Greenhaus & Allen, 2011; Uddin & 

Hosain, 2013 )دهد. می را در بين زوجين افزايش 

                                                           
1-  spillover 
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برد  می توان به رنوان فرايندی در نظر گرفت که طی آن يکی از طرفين پی می تعارض را

تعارض  .(Greef & Bruyne, 2000کند ) می که طرف مقابلش مسائل مورد رالقه او را سرکوب

اشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نيازها و روش ارضای آن، خودمحوری، ن 9زناشويی

رفتاری و رفتار غيرمسئوالنه نسبت به ارتباط زناشويی و های  واره ها، طرح اختالف در خواسته

(. درمانگران سيستمی، تعارض زناشويی را تنازع بر سر تصاحب Glasser, 2000) ازدواج است

 ,Sanei, Homan & Alaghemandدانند ) می و حذف امتيازات ديگری و منابع قدرتها  پايگاه

الت خوانی و ح جويی و سرزنش دائمی، ذهن (. ويژگی ارتباطی زوجين متعارض، ريب2008

 (. Jaafari & Rezaei, 2014باشد ) می تدافعی، بروز هيجان منفی زياد و هيجان مثبت کم

توان به افزايش  می گردد، می يی تشديدکه با تعارض زناشواز ديگر پيامدهای اشتغال 

ساز افزايش  تواند زمينه می در اثر سرريزشدگیها  تشديد تعارض .اشاره نمود زناشويیثباتی  بی

 ثباتی (. بیUddin & Hosain, 2013) گردد 7ثباتی زناشويی و در نتيجه بیها  اختالف زوج

 طالق به تصميم خاصی داليل يا يلدل داشتن باها  که زوج دهد می نشان را موقعيتی ،ازدواج

 پايان به که ارمالی انجام با و جدايی يا درباره طالق زوج يا فرد کردنِ فکر با پديده اين گيرند. می

 Hahlwegشناختی، رفتاری )های  ثباتی ازدواج حالت شود. بی می مشخص دارد، گرايش ازدواج

& Richter, 2010نگرش افرادبر دهد و  می ثير قرارأتتحت  در ازدواج ( و هيجانی افراد را 

 بروز (. بنابراين باWaite, Luo & Lewin, 2009)گذار است ثيرأت نيزنسبت به ازدواج 

 امور جداسازی در تالشها  زوج از کدام هر ،شوهر و زن ميان فاصله ايجاد و زناشويی تعارضات

 سری يک به شروعها  زوج ،ريکديگ به ارتماد ردم دليل به زيرا د.دار را ديگری از خود مالی

 مالی استقالل در تالش از يکديگر مالی مسائل کردن جدا با و کنند می يکديگر از پنهانی کارهای

 لپو از استفاده و کردن خرج سر نحوه برها  زوج دارد، وجود تعارض که دارند. زمانی خود

ثباتی  ردازند و در نتيجه بیپ می مشاجره به يکديگر با اقتصادی امور در و کنند می پيدا اختالف

 (.Bahmani-makavandzadeh & Amanelahi, 2018) دنده می زناشويی را افزايش

خانواده، موضوع تعامل  برکار  مسايل و مشکالتبا توجه به سرريزشدگی  ،بنابراين

که  (؛ چنانRizwan et al., 2013) خانواده و کار از اهميت اساسی برخوردار شده است

                                                           
1-  marital conflict 

2-  marital instability 
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خانواده و کار را جدا از يکديگر دانست، زيرا مشکالتی هم در خانه و هم در محيط توان  نمی

ثيرپذيری هر يک از ديگری نياز به يک أواسطه ارتباط و ته دهد که اين مشکالت ب می کار ر 

آموزشی مختلفی را های  توان برنامه می (. بدين منظورAkdere, 2006) راهبرد کل گرايانه دارند

سازی زندگی  توان به غنی می ها ن نمود. از جمله اين روشييابی به اين هدف تعي برای به دست

 اشاره نمود. کاریزندگی  بخشی به زناشويی و آموزش کيفيت

ثباتی زناشويی،  ثر در افزايش تعارض و بیؤطور که اشاره شد، يکی از روامل م همان

هايی برای بهبود  منظور برنامه باشد. بدين می شدن مشکالت و مسايل کار به خانواده سرريز

کيفيت زندگی کاری ارائه شده است که هدف آن افزايش کيفيت زندگی کاری و پيشگيری از 

 & Royuela, Jordi) باشد می سرريز شدن مشکالت زندگی کاری به زندگی خانوادگی

Surinach, 2008; Ahmad, 2013) .شامل هرگونه بهبود در  9برنامه کيفيت زندگی کاری

. اين برنامه با شود فرهنگ سازمانی است که بارث رشد و تعالی کارکنان در سازمان می

های  ترين سرمايه و رضايت بخش بودن کار ارتباط دارد و کارکنان را به رنوان مهم داری معنی

گيری  ها، شکل گرايی در سازمان سبب کاهش مرکزيتها  گيرد. اين برنامه می در نظرها  سازمان

تری  بخش لذتهای  کند تا تجربه می گردد، و به کارکنان کمک می اخالقیهای  ارزشفرهنگ و 

دهد، در نتيجه به کارکنان و  می ناشی از شغل را کاهشهای  از کار داشته باشند و استرس

کند تا محيط کاری را مساردتر نموده و شغل را برای کارکنان دلپذيرتر  می کمکها  شرکت

از (. Narehan, Hairunnisa, Norfadzillah & Freziamella, 2014; Bagtasos, 2011) سازد

ترين متغير  گذاری بر روی افراد را به رنوان مهم رو، نظام ارزشی کيفيت زندگی کاری سرمايه اين

های مطالعاتی نشان  (. يافتهShareef, 1990دهد ) در معامله مديريت راهبردی مورد توجه قرار می

نر  غيبت از کار،  ها موجب کاهش ميزان شکايت کارکنان، کاهش برنامه دهد که اجزای اين می

کاهش ميزان ارمال مقررات انضباطی، افزايش نگرش مثبت کارکنان و افزايش مشارکت آنان 

های نظام پيشنهادها بوده است. از طرف ديگر، برآورده ساختن نيازهای کارکنان به  در برنامه

 (. Narehan et al., 2014ان نيز منجر خواهد شد )بهسازی و کارايی بلندمدت سازم

تواند روابط و تعامالت زناشويی را در داخل خانواده نيز  می اشاره شد که اشتغال ،همچنين

 )ناشی از  تحت تأثير قرار دهد. بنابراين نياز به ارتقای روابط زناشويی بر اساس موقعيت جديد
 

                                                           
1-  Quality of Work Life (QWL) Programs 
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های  از جمله روش. (Ramesh Kumar & Rajendran, 2018) باشد می اشتغال هر دو زوج(

سازی حرکت برای رشد  است. غنی 9ط زناشويی، شيوه غنی سازیبقابل استفاده برای ارتقا روا

د. رويکرد مانجا می ايجاد اهداف برای ازدواج رابطه زناشويی است و به تقويت رابطه از طريق

های  لی رفتاری ارتباطات و سيستمروان تحليهای  غنی سازی ارتباط رويکردی است که ديدگاه

کند. اين ديدگاه بر اهميت شناخت باورهای افراد درباره رلت بروز  می خانواده را در هم ادغام

 را قادرها  نآبگيرند که  هايی را ياد کند که مهارت می ن کمکيکيد کرده و به مراجعأمشکالت ت

 هايی آموزش داده يکرد مهارتکند تا مشکالت را حل کنند. به طور خالصه در اين رو می

شوند که به ارضای نيازهای اساسی خانواده مانندن رشق، مهربانی، تعلق، ارتماد، وفاداری،  می

ترين رامل در ارتقای امنيت و  تواند مهم می کند. حساسيت دلسوزانه می امنيت و لذت کمک

 برای رشد فردی باشدو ايجاد صميميت سازنده و جو سالم ها  ارتبار بخشيدن به رابطه زوج

2013)  Oraki, Jamali, Farajollahi, & Firouzjaei,.) 

Dew (2008) ی مذاکره در حلّ تعارضات در تحقيق خود نشان داده است که آموزش نحوه 

 Brotheridge and Leeجوان را تحت تأثير قرار دهد. های  تواند رضايت زناشويی زوج می

( و تداخل WIFخانواده ) -استرس و تأثير تداخل کاردر بررسی حمايت اجتماری،  (2005)

تواند به حوزه ديگر نيز انتقال يابد.  می ها کنند که تغيير در اين حوزه می (، بيانFIWکار ) -خانواده

Akdere (2006)  بهبود کيفيت زندگی کاری، کاربردهايی برای منابع "در پژوهشی با رنوان

ی بر توانايی سازمان برای جذب دار معنیخانوادگی تأثير نمايد که مشکالت  می اشاره "انسانی

و نگهداری افراد ماهر، دسترسی به سطوح باالی توليد، رضايت کارکنان، نوآوری و کار تيمی 

، در پژوهشی با تأکيد بر اثرات منفی فرسودگی شغلی نشان Sharma and Jyoti (2006)دارد. 

ی و زناشويی، ترک حرفه و استفاده از مواد دادند که فرسودگی شغلی بر مشکالت خانوادگ

اند کيفيت  نشان داده Cheung and Tang (2009)های پژوهش  مخدر و الکل تأثير دارد. يافته

 Al-Qutop and Harrimتر ارتباط دارد.  خانواده پايين -کاری باالتر با تداخل کار  زندگی

افراد را مورد بررسی قرار داده و در پژوهشی رابطه کيفيت زندگی کاری و بهزيستی  (2011)

نمايند که کيفيت زندگی کاری با بهزيستی افراد رابطه دارد و توسعه و  می به اين نکته اشاره

 ,Malekihaنتايج پژوهش حمايت ارضای سازمان در رفتار شهروندی سازمانی موثر است. 

                                                           
1-  relationship enrichment program 
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Abedi, baghban, Johari and Fatehizade (2013) تعارض مديريت دهد آموزش می نشان 

 ,Almalki دارد. داری معنیاصفهان تأثير  دانشگاه شاغل زنان زناشويی رضايت بر خانواده-کار

FitzGerald and Clark (2012) در پژوهشی در منطقه جازان، رربستان سعودی نشان دادند ،

دد. ل و مشکالت خانوادگی گرئتوانند سبب بروز مسا می ل ناشی از محيط کارئمشکالت و مسا

گر کامل در  خانواده ميانجی -نشان داد که تعارض کار Shenavar et al., (2015)پژوهش نتايج 

ی بين استرس شغلی و حمايت سازمانی ادراک شده با خشنودی خانوادگی، و تعارض  رابطه

ی بين استرس خانوادگی و حمايت خانوادگی ادراک  گر جزئی در رابطه کار ميانجی -خانواده

 Rayyani, Mansuri, Jahani, Shahdadi & Khammari (2016). نودی شغلی استشده با خش

خانواده ارتباط منفی  –دهند که بين رضايت زناشويی و تعارض کار  می در پژوهش خود نشان

در پژوهشی با رنوان اثر بخشی برنامه  Amini and Heydari (2016)داری وجود دارد.  معنی

بر ارتقای کيفيت زندگی و رضايت زناشويی  اين برنامه ، نشان دادندسازی روابط غنی

 ثر بوده است.ؤدانشجويان متأهل م

تواند روابط  می به محيط کار مربوط ل کاریئبا توجه به اينکه مشکالت و مسا ،بنابراين

ثباتی زناشويی و  ثير قرار دهد و سبب افزايش تعارض و در نتيجه بیأزوجين را تحت ت

 ثباتی و افزايش تعارض و بی(؛ Rizwan et al., 2013; Akdere, 2006) تعارض زناشويی گردد

 ;Frousakis, 2010) ميز سوق دهدآ مد و خصومتآتواند روابط زوجين را به سمت روابط ناکار می

Fincham, 2003ال است که اثربخشی همزمان ؤ(؛ تحقيق حاضر در پی پاسخگويی به اين س

زناشويی های  ثيری بر تعارضأی زندگی زناشويی چه تکيفيت بخشی زندگی کاری و غنی ساز

 دارد؟دوسرشاغل ثباتی زناشويی  و بی

 

 روش پژوهش
 با پس آزمون –نيمه آزمايشی با طرح پيش آزمون های  ر از نوع پژوهشضپژوهش حا

 باشد. می یگروه کنترل و آزمايش

اغل با حداکثر جوان شاغل اداری )دو سر شهای  جامعه آماری اين پژوهش را کليه زوج

، يعنی افرادی که از ابتدای فروردين ماه سال 90پنج سال زندگی مشترک( شهر ايالم در سال 

 به شکل قانونی و با ثبت در دفاتر ازدواج و طالق رسمی ازدواج  90تا ابتدای فروردين  99
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 دهند. می اند، تشکيل رنوان متأهل معرفی شدهه اند و در احکام کارگزينی اداری ب نموده

 

 به پژوهش ربارت بودند از: ها  های ورود زوج مالک

)کارمندان شاغل در  شغل اداری دولتی -7، تأهل و سن زير چهل سال برابر احکام اداری -9

)زن و شوهر هر دو کارمند  دو سرشاغل بودن زوجين -3، دولتی(های  و شرکتها  ادارات، نهاد

رضايت کامل  -5 کمتر از پنج سال،سابقه تأهل  -0، ند(دولتی باشهای  ادارات، نهادها و يا شرکت

 .بودن زوجين در پرونده طالقندرگير  -0، نامه برای شرکت در پژوهش و امضای فرم رضايت

منابع مختلف تعداد پنج تا سی مشارکت کننده را برای هر موقعيت آزمايشی مناسب 

زوج(  08نفر ) 08وج و در مجموع ز 78اند. حجم نمونه در تحقيق حاضر برای هر گروه  دانسته

ای  ای چند مرحله گيری خوشه آوری نمونه تحقيق از روش نمونه در نظر گرفته شد. برای جمع

خدماتی،  –فرهنگی، اداری  –استفاده شد. بدين ترتيب که ادارات به چهار خوشه اصلی آموزشی 

وشه دو اداره به تصادف بندی گرديد. سپس از هر خ انتظامی خوشه -توليدی و نظامی -کارگری

دوسرشاغل هر دو اداره ده زوج به روش تصادفی ساده های  انتخاب و در پايان از بين زوج

انتخاب گرديد، و در نهايت باگمارش تصادفی در دو گروه به صورت گروه کنترل و گروه 

 بندی شدند. آزمايشی تقسيم
 

 ابزار پژوهش
 9پرسشنامه تعارضات زناشویي

منظور سنجش تعارض زناشويی تنظيم به  Sanaei and Barati (2000) توسط پرسشنامهاين 

سؤالی است که هفت بعد از تعارضات  07تعارض زناشويی يک ابزار  پرسشنامه. شده است

کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزايش : سنجد. اين ابعاد ربارتند از می زناشويی را

زندان، افزايش رابطه فردی با خويشاوندان خود، مايت فرحی هيجانی، افزايش جلب ها واکنش

 کاهش رابطه خانوادگی با خويشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از يکديگر.

اختصاص داده ها  نمره به آن 5تا  9گرفته شده که به تناسب در نظر برای هر سؤال پنج گزينه 

همسانی درونی پرسشنامه است.  07و حداقل  798ی کل پرسشنامه  شده است. حداکثر نمره

تعارضات زناشويی از طريق محاسبه ضريب آلفای کرنبا  بررسی شده است و ضريب آلفای 

                                                           
1-  Marital Conflict Questionnaire 
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گزارش شده است. پرسشنامه تعارضات زناشويی از روايی محتوايی  53/8اين پرسشنامه برابر با 

پرسشنامه  خوبی برخوردار است و متخصصين در زمينه تعارض زناشويی اذران نمودند که

تعارضات زناشويی از قدرت تميز بااليی در تمايز زوجين دارای تعارض زناشويی و زوجين 

 رادی برخوردار است. همچنين همسبتگی اين پرسشنامه با پرسشنامه شاخص رضايت زناشويی

باشد  می MCQ گزارش شده است که اين ميزان بيانگر روايی سازه قابل قبول آزمون 79/8

(Sanaei et al. 2008.)  به دست آمد. 700/8آلفای کرونبا  تعارضات زناشويی در تحقيق حاضر 
 

 9ثباتي ازدواج شاخص بي

گيری ردم ثبات  سؤالی است که برای اندازه 77يک ابزار « ثباتی ازدواج شاخص بی»

 Edwards, Johnson and Booth (1987 citedزناشويی و خصوصاً مستعدِ طالق بودن توسط 

in Sanaei & Barati, 2000)  تدوين شده است. اين ابزار متکی بر اين نظر است که برای ارزيابی

ی طالق زن و شوهر بايد هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود.  ثباتی و خطر بالقوه بی

 گذاری کند. تواند به سهولت اجرا نموده و ظرف چند دقيقه نمره می گر اين مقياس را مصاحبه

ای  اتی ازدواج از روايی پيش بين بسيار خوبی برخوردارست. از گروه نمونهثب شاخص بی

به  9903% در سال 3نشان نداده بودند، فقط  ثباتی روانی ای از بی هيچ نشانه 9908که در 

در نهايت مقابل ها  ی آن ازدواج خود پايان دائمی دادند، در حالی که ازدواج اشخاصی که نمره

تحقيقات بعدی نشان  (.Sanaei et al., 2008) برابر گروه اول از هم پاشيد% يعنی نه 77آن بود، 

مربوط به مشکالت و های  ای خوبی برخوردارست، با مقياس داد که اين شاخص از روايی سازه

مربوط به تعامل و خرسندی زناشويی های  اختالفات زناشويی همبستگی مثبت، و با مقياس

ضريب ارتبار اين  Yari pour (2000). در ايران (Sanaei et al., 2008) همبستگی منفی دارد

آلفای کرونبا  تعارضات زناشويی در تحقيق حاضر  گزارش کرده است. 78/8پرسشنامه را 

 .به دست آمد 770/8
 

 مالحظات اخالقي

محرمانه ماندن هويت زوجين شاغل، کسب رضايت آگاهانه از زوجين شاغل، اجرای 

 ردم دريافت هزينه از زوجين  در پژوهش و شرکت کننده شاغل ينمداخله برای تمامی زوج
 

                                                           
1-  Marital Instability Index 
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 .جهت اجرای مداخله
 

 روش اجرای پژوهش

 یزوجی در گروه آزمايش 78گروه  به دوها  انتخاب ارضای نمونه و گمارش تصادفی آن با

های  ی پيش آزمون، به پرسشنامه کنترل، پيش از اجرای مداخالت در قالب مرحلهگروه و 

سازی  ی آموزش کيفيت بخشی زندگی کاری و غنی اسخ دادند. سپس دو مداخلهپژوهش پ

اجرا  دقيقه( 98)هر جلسه ه جلس سيزدهبرای گروه آزمايشی به مدت  همزمان زندگی زناشويی

و گروه کنترل در  یگروه، يعنی گروه آزمايش دو شد. پس از اتمام جلسات مداخله، ارضای هر

پژوهش پاسخ دادند. دو ماه بعد از اتمام مداخالت های  رسشنامهی پس آزمون، به پ قالب مرحله

پژوهش، پاسخ دادند. های  ی پيگيری، به پرسشنامه در قالب مرحلهها  نيز ارضای تمامی گروه

ای از محتوای جلسات آموزش کيفيت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی  خالصه

 ارائه شده است. 9شماره زناشويی، در جدول 
 
 .9 جدول

 یمحتوای جلسات آموزش

 اهداف جلسه عنوان جلسه جلسه

 اول

 و ارضا با آشنايی
اهداف  و منطق بيان

 آموزشی جلسات

 ( بيان7(آشنايی با ارضاء شرکت کننده و معارفه آنها به يکديگر، 9

 ارضاء اهداف ( دريافت3کار،  برنامه اساسیهای  چهارچوب و اهداف

ها،  گروه مشترک اهداف بيان و یبند ( جمع0جلسات،  در شرکت برای
 در مشارکت و منظم شرکت برای تعهد گرفتن و قرارداد ( رقد5

 اوليههای   ارزيابی ( انجام0گروه، های  فعاليت

 دوم

آموزش چهارچوب 
دهی مجدد 
 شناختی

( آگاه کردن زوجين 7( بررسی مشکل از نظر هر يک از زوجين، 9
-A( آموزش اصول 3انگيخته، نسبت به انواع تفکرات غيرمنطقی و خود

B-C ،0آموزش روش 5های مقابله با باورهای غيرمنطقی،  ( روش )
 مجادله برای اصالح باورهای غيرمنطقی

 سوم
آموزش صميميت 
 در بين زوجين

 ( تعريف صميميت و ابعاد آن،7( بررسی تکاليف جلسه قبلی، 9
ميت، های صمي ( تمرين شيوه0( آموزش چگونگی برقراری صميميت، 3
 ها ( بازخورد اجرای راه حل5

 چهارم
آموزش بهبود 
 ارتباط جنسی

( بيان چرخه 3( بيان اهميت روابط جنسی، 7( بررسی تکليف جلسه قبل، 9
تشخيص و ( 5( روامل بازدارنده رابطه صحيح جنسی، 0مسائل جنسی، 
 های جنسی غلط درمان اسطوره
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 اهداف جلسه عنوان جلسه جلسه

 پنجم
های  بررسی شيوه

 حل تعارض

 ( تعريف مفهومی تعارض زناشويی،7جلسه قبل،  ( بررسی تکليف9
های  ( استخراج شيوه0( درک طبيعی بودن وجود تعارض بين زوجين، 3 

گيری  ( بحث و نتيجه5کنندگان،  متداول برخورد با تعارض در بين شرکت
های متداول برخورد با تعارض در هر گروه و فرايندهای حل  شيوه

( تمرين شيوه 7يح حل تعارض، ( آموزش قوارد و شيوه صح0تعارض، 
 کنندگان ( دريافت بازخورد و واکنش از شرکت0صحيح حل تعارض، 

 ششم
مهارت حل مسئله 

 گيری و تصميم

( 3( آشنايی تعريف مسئله و راه حل آن،7( بررسی تکليف جلسه قبل، 9
( 5 ( دانستن فرايند حل مسئله،0بندی کردن مسائل، توانايی اولويت

 زدارنده حل مسئلهشناسايی روامل با

 هفتم
آموزش مديريت 

 منزل

 ها،  ( آموزش چگونگی برخورد با بچه7 ( بررسی تکليف جلسه قبل،9
  طلبانه(، های جنسيتی )مساوات ( آموزش چگونگی برخورد با نقش3
( آموزش 5 ( آموزش چگونگی برخورد با مشکالت و مسائل مالی،0

 های اصلی چگونگی برخورد با خانواده

 هشتم
آموزش بهداشت 
 جنسی و باروری

( آموزش وظايف زن و شوهر در رابطه 7 ( بررسی تکليف جلسه قبل،9
  باروری،های  ( آموزش شيوه استفاده از روش3 با بهداشت جنسی،

 ( آموزش چگونگی برخورد با مشکالت ناباروری0

 طراحی محيط کار نهم
( اصول 3 ( اهداف طراحی محيط کار،7 ( بررسی تکليف جلسه قبل،9

 ( ارزيابی طراحی اوليه5( انواع طراحی محيط کار، 0طراحی محيط کار، 

 دهم

آموزش مشارکت 
کارکنان در اداره 
 سازمان ها

های  ( آشنايی با تعاريف و نگرش7 ( بررسی تکليف جلسه قبل،9
( شناختن پيش 0 مشارکت کارکنان،های  ( اهداف برنامه3مشارکت، 

 ( شناختن موانع مشارکت،5 کت کارکنان،نيازهای اجرای فرآيند مشار
( شناخت فرآيند پيشنهادی مشارکت و 7 ايجاد مشارکت،های  (روش0

 انجام آنهای  اجرای گام

 یازدهم

آموزش ايمنی و 
 بهداشت در
 محيط کار

  داشتن تفکر صحيح و منطقی در برخورد و پيشگيری از خطر، (9
تن ابزار مقابله با خطر از ( در اختيار گرف3 ( آشنايی با خطرات اطراف،7

تر نمودن رفتارها  ( ايجاد تغيير در جهت ايمن0 های الزم، طريق آموزش
 های اوليه ( يادگيری آموزش کمک5 و محيط زندگی،

 دوازدهم
آموزش کنترل 

 استرس

  ( تعريف استرس و ماهيت آن،7 ( بررسی تکاليف جلسه قبلی،9
 هبردهای مقابله با استرس( بکارگيری را0 ( شناسايی رالئم استرس،3

 سیزدهم
آموزش مهارت 

 ارتباط

( يادگيری 3 ( بيان اهميت ارتباط،7 ( بررسی تکليف جلسه قبل،9
( يادگيری 5 ( شناسايی موانع برقراری ارتباط،0 اصول حاکم بر ارتباط،

 و اجرای مهارت مشارکت در گفتگو
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 های پژوهش یافته

متغيرهای تحقيق ارايه شده است که شامل سه های توصيفی  يافته 7در جدول شماره 

بر اساس  باشد. می یآزمايشگروه آزمون و پيگيری در گروه کنترل و  آزمون، پس مرحله پيش

، در پيگيری 58/77آزمون  ، در پس89/987آزمون  در پيش یها، تعارض در گروه آزمايش يافته

و در  97/39آزمون  ، در پس37/53 آزمون، در پيش یثباتی در گروه آزمايش . بیباشد می 78/07

، 08/95آزمون  ، در پس77/90آزمون  باشد. تعارض در گروه کنترل در پيش می 97/39پيگيری 

آزمون  ، در پس75/53آزمون،  ثباتی در گروه کنترل در پيش باشد. بی می 98/90در پيگيری 

 باشد. می 07/57و در پيگيری  97/57
 

 .7جدول 
 رهای تحقيقهای توصيفی متغي يافته

 
 کنترل آزمايش

 پيگيری پس آزمون پيش آزمون پيگيری پس آزمون پيش آزمون

 98/90±70/98 08/95±90/98 77/90±90/9 78/07±59/0 58/77±07/0 89/987±78/98 تعارض

 07/57±37/0 97/57±77/5 75/53±95/5 97/39±90/0 97/39±90/0 37/53±90/5 ثباتی بی

 

 زناشويی زندگی سازی غنی و کاری زندگی بخشی کيفيت انهمزم اثربخشیجهت بررسی 

 سرريز نقش به توجه با شاغلهای  زوج بين در زناشويی ثباتی بی و زناشويی تعارضات بر

آزمون و پيگيری  آزمون، پس پيششدگی از تحليل واريانس مکرر چندگانه در سه بازه زمانی 

کواريانس  -بررسی همگنی ماتريس واريانس در ابتدا با استفاده از ام باکس به  استفاده شد.

باشد  می 50/9برابر با  Fدهد مقدار  می ( نشان77/35) نتايج آزمون ام باکس شود. پرداخته می

مشاهده های  ماتريس کواريانس ،بنابراين .باشد نمی دار معنیدرصد  85/8که در سطح خطای 

 –با يکديگر برابرند. لذا فرضيه همگنی ماتريس واريانس ها  شده متغيرهای وابسته در بين گروه

 (.p> 85/8) پژوهش ررايت شده استهای  کواريانس برای داده

وين استفاده شد. نتايج حاصل از اين برای بررسی همگنی واريانس در دو گروه از آزمون ل

نشان  3شماره جدول تايج همان طور که ن نشان داده شده است. 3شماره آزمون در جدول 

در گروه  ود یها همگنی واريانس ،بنابراين .است 85/8بزرگتر از  Fدهد سطح خطای آماره  می

 .شود متغيرهای پژوهش تأييد می
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 .3جدول 
 ها ن مبتنی بر برابری واريانسيآزمون لو

 داری يمعن F df1 df2 متغیر
 707/8 70 9 95/9 تعارضات زناشويی پيش آزمون

 577/8 70 9 037/8 مونتعارضات زناشويی پس آز
 958/8 70 9 99/7 تعارضات زناشويی پيگيری

 000/8 70 9 537/8 ثباتی ازدواج پيش آزمون بی
 589/8 70 9 009/8 ثباتی ازدواج پس آزمون بی
 059/8 70 9 997/8 ثباتی ازدواج پيگيری بی
 

تفاضل پس حاصل از های  از لحاظ ترکيب خطی نمره کنترلو  یدر ادامه گروه آزمايش

)اثر زمان( مورد  )مداخله آزمايشی(، و تفاضل پيگيری از پيش آزمون آزمون از پيش آزمون

دهد که  می که مربوط به تفاضل ميان گروه و زمان است، نشان Fبررسی قرار گرفتند. ميزان 

تفاضل  پژوهش دست کم از لحاظ يکی از متغيرهای کنترل و گروه یآزمايشهای  ميان گروه

ثير أبرای سنجش تها  داری وجود دارد. تحليل واريانس آميخته درون آزمودنی یمعنتفاوت 

در سه دوره پس آزمون، پيش آزمون و  ثباتی زناشويی و بی مداخله بر نمره تعارضات زناشويی

، 988/8)المبدای ويکلز= بين مداخله و زمان وجود دارد داری معنیدهد تعامل  می پيگيری نشان

00/907 F=، 89/8p< =ای برای زمان وجود  (. اثر قابل مالحظه000/8، مجذور اتای سهمی

 (.090/8، مجذور اتای سهمی= >08/970F=، 89/8p، 899/8)المبدای ويکلز=  دارد

ها  تعاملی آن هایدرون آزمودنی و اثرهای  آزمون موخلی برای مقايسهبه بررسی  سپس

ان شن داری آزمون موخلی . معنیشده استنشان داده  0پرداخته شد و نتايج در جدول شماره 

 تعارضمفروضه کرويت برای  ،طبق نتايجاست. ها  دهنده ناهمگونی ماتريس کواريانس داده
 

 .0جدول 
 ط به نرمال بودن ماتريس کواريانسآزمون موخلی مربو

 اثرات درون
 ها آزمودني

 مقدار آزمون
 ليخمو

 کای
 اسکوار

 درجه
 آزادی

 داری معني
 اپسیلون

 گریزنر -گرینهاوس
 770/8 89/8 7 95/75 8790/8 تعارض زناشويی

 - 875/8 7 90/5 935/8 ثباتی زناشويی بی
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کمتر است که نشانه وجود خطای  85/8داری از  برقرار نيست، چرا که سطح معنی زناشويی

دهند که  می اما نتايج نشان شود. می گريزنر استفاده –از آزمون گرينهاوس  لذا .واريانس است

ثباتی زناشويی ررايت گرديده است، بنابراين از مفروضه  برای بیها  همگونی ماتريس کواريانس

 شود. می ثباتی زناشويی استفاده در بیها  کرويت داده

 ها پرداخته ها و برون آزمودنی به بررسی نتايج تحليل درون آزمودنی 5در جدول شماره 

دهد که اثر  می نشانها  نتايج تحليل درون آزمودنیگردد.  ها بررسی شود تا تفاوت بين گروه می

، مجذور اتای >70/973F= ،89/8p) است دار معنیاصلی زمان در مورد تعارضات زناشويی 

، >F= ،89/8 p 07/950) است دار معنی(، اثر تعاملی برای تعارضات زناشويی 098/8تفکيکی= 

، >F= ،89/8 p 70/97) باشد می دار معنیها  (، و اثر اصلی گروه000/8مجذور اتای تفکيکی= 

توان بيان نمود که بسته آموزشی سبب بهبود  می (. بر اين اساس005/8مجذور اتای تفکيکی= 

دهد که اثر  می نشانها  نتايج تحليل درون آزمودنیهمچنين  تعارضات زناشويی شده است.

، مجذور اتای >F= ،89/8p 00/597) است دار معنیثباتی ازدواج  اصلی زمان در مورد بی

، >F= ،89/8 p 90/000) است دار معنیثباتی ازدواج  (، اثر تعاملی برای بی009/8تفکيکی= 

، >F= ،89/8 p 83/09) باشد می دار معنیها  (، و اثر اصلی گروه050/8مجذور اتای تفکيکی= 

زشی سبب بهبود توان بيان نمود که بسته آمو می (. بر اين اساس305/8مجذور اتای تفکيکی= 

 ثباتی ازدواج شده است. بی
 
 .5جدول 

 گيری مکرر برای سه بار اندازههای  گيری با اندازه ها تحليل واريانس آزمودنی

 
 منبع

 تغییرات
 مجموع

 مجذورات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 داری معني F مجذورات

 مجذور
 اتا

 تعارض
 زناشويی

 098/8 89/8 70/973 09/0507 55/9 09/7803 )اثر اصلی( زمان
 زمان + گروه
 005/8 89/8 07/950 05/0853 55/9 75/0383 )اثر تعاملی(

 900/8 89/8 70/97 80/0309 9 80/0309 بين گروهی

 ثباتی بی
 زناشويی

 009/8 89/8 00/597 85/9937 7 99/7770 )اثر اصلی( زمان
  زمان + گروه
 050/8 89/8 90/000 77/9879 7 55/7807 )اثر تعاملی(

 305/8 89/8 83/09 09/3770 9 09/3770 بين گروهی
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 ثير بسته آموزشی بر تعارضات زناشويی در بين زوجين ارايه شده است.أدر ادامه نمودار ت
 

  

 بسته تغييرات وابسته مربوط به  .7 نمودار                     تغييرات وابسته مربوط به بسته  . 9 نمودار
 آموزشی بر تعارضات زناشويی                                    ثباتی ازدواج آموزشی بر بی            

 

 گیری نتیجه
دهد که آموزش همزمان کيفيت بخشی زندگی کاری و  می به دست آمده نشانهای  يافته

دارد و  داری معنیثير أثباتی زناشويی ت زناشويی و بیهای  سازی زندگی زناشويی بر تعارض غنی

به دست آمده همسو های  گردد. يافته می ثباتی زناشويی زناشويی و بیهای  سبب کاهش تعارض

 Dew (2008) ،Akdere (2006) ،Sharma and Jyoti (2006) ،Cheung and Tangبا مطالعات 

(2009) ،Al-Qutop and Harrim (2011) ،Almalki. et al. (2012) ،Amini and Heydari 

(2016) ،Shenavar, et al. (2015)  وMalekiha, et al. (2013) باشد.  می 

شده است و زنان ها  تغييراتی که در جامعه کنونی ر  داده است، سبب تغيير در ساختار خانواده

را نيز به ررصه اشتغال وارد کرده است. چنين روندی سبب ايجاد تغيير در الگوهای سنتی خانواده 

 و وظايف خانوادگی را تغيير داده است و سبب افزايش تعارض و فشار بر زوجينها  شده و نقش

چنين زوجينی  ،گردد. بنابراينها  تواند منجر به افزايش تعارض و بی ثباتی خانواده می گردد، که می

نياز به بازنگری جديدی از زندگی دارند تا روابط شان را بر اساس موقعيت جديدی شکل دهند که 

 (.Ramesh Kumar & Rajendran, 2018; Batra, 2016) هر دو زوج شاغل هستند در آن

سازی ارضای اين واحد اجتماری  سازی زندگی زناشويی، سبب آموزش و آگاه غنیهای  برنامه
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رشد و تحول راطفی، فکری، انگيزشی و فرايندهای يادگيری که الزمه  گردد و موجب می مهم

گردد و  می هستند،ون نظام خانواده و بيرون از آن سازگاری و انطباق پويا در در

 ،(. بنابراينOraki et al., 2013) دهد می هايی همانند تعارض را در خانواده کاهش نابهنجاری

های  داشتن آگاهی پيرامون نحوه برقراری ارتباط صحيح با طرف مقابل از طريق وجود برنامه

هايی که منجر به بروز اختالفات زناشويی و  تنشتواند از ايجاد  می سازی زندگی زناشويی غنی

تواند به زوجين  می اين رويکرد يا کاهش ميزان رضايتمندی زناشويی شود، جلوگيری کند.

نقش مهمی  ،شناخت جديد بشناسند.های  دوسرشاغل کمک نمايد تا نقش خود را در موقعيت

(. تغيير شناخت در Dattilio & Epestein, 2005) کند می در بسياری از مشکالت افراد ايفا

و تضادها در بين زوجين ها  تواند سبب کاهش تعارض می سازی روابط رويکرد درمانی غنی

تواند سبب  می (. همچنين رويکرد درمانی اثربخشی کيفيت زندگی کاریDew, 2008) گردد

( Akdere, 2006; Sharma & Jyoti, 2006) .و تضادها در محيط کاری شودها  کاهش تعارض

تواند از محيط کار به خانواده و از خانواده به محيط کار انتقال  می ها چنين کاهشی در تعارض

 زناشويی را کاهش دهد.های  و تعارض ثباتی و بی يابد

و رملکرد خانواده گردد، ها  تواند سبب تغيير نقش می از سوی ديگر، رالوه بر اينکه اشتغال

های  توانند رملکرد افراد در حوزه می يمات محيط کاریها، فشارها و نامال ها، استرس تعارض

ثباتی در  و بیها  مختلف از جمله حوزه خانوادگی را تحت تأثير قرار دهند و سبب افزايش تعارض

 (.Rabyani et al., 2016; Al-Qutop & Harrim, 2011; Narehan et al., 2014) خانواده گردند

تواند محيط کاری را برای کارکنان تبديل به محيط  می آموزش برنامه کيفيت زندگی کاری

و  دار معنیمثبت کارکنان را از اين محيط افزايش دهد و شغل را های  خوشايندی سازد و تجربه

 (;Narehan et al., 2014 Ramesh Kumar & Rajendran, 2018) رضايت بخش نمايد

ی و رضايت کاری در بين آموزش کيفيت زندگی سبب افزايش کيفيت زندگی کار ،بنابراين

و شکايت، فشار، تعارض و استرس را در محيط کار  (Royuela et al., 2009) گردد می کارکنان

تواند  می کاهش تعارض در ميان کار و خانواده، (.Narehan et al., 2014) کاهش دهد

 ,Mazerolle) خانوادگی و شغلی و زندگی افراد افزايش دهدهای  را در حيطهخشنودی افراد 

Bruening, Casa, 2008.) توانند از سرريزشدگی مشکالت محيط  می هايی چنين برنامه ،بنابراين
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 & Rizwan et al., 2013; Bahmani-makavandzadeh) کاری به محيط خانواده بکاهند

Amanelahi, 2018گردد. می ثباتی زناشويی و بیها  ساز کاهش تعارض (، که خود زمينه 

تواند سبب افزايش تعادل  می سازی روابط ن چه که بيان شد، آموزش غنیبر اساس آ لذا،

 ثباتی زناشويی شود و کيفيت بخشی زندگی کاری و بیها  در زندگی زناشويی، کاهش تعارض

و مشکالت کاری را کاهش ها  تواند سبب افزايش تعادل در زندگی کاری گردد، تعارض می

جلوگيری نمايد. اما آموزش همزمان هر دو دهد و از سرريز شدن آن به زندگی شخصی 

افزايش تعادل تواند سبب افزايش تعادل در زندگی کاری و زندگی خانوادگی گردد.  می رويکرد

بين کار و زندگی، سبب افزايش رضايت از زندگی و کاهش خشونت، نزاع و کاهش فشار 

سبب کاهش نتايج منفی  دتوان می گردد. در محيط کار نيز ايجاد اين تعادل می روانی در خانواده

کمتر گردد و  شغلیسازمانی مانند غيبت و فرار، خستگی کاری، توليد کمتر، رضايت 

 ;Fapohunda, 2014) سالمت را کاهش داده و تعهد سازمانی را افزايش دهدهای  هزينه

Malikiha et al., 2013) کاری ثير حوزه زندگی أکه رملکرد افراد شاغل تحت ت با توجه به اين

تواند  می و خانوادگی به طور همزمان قرار دارد، بهبود روابط و رملکرد افراد در محيط کاری

 (. Rizwan, et al,  2013)بخشد روابط افراد را در خانواده نيز بهبود 

توان گفت آموزش همزمان دو رويکرد درمانی،  می در تبينی ديگر بر اساس تئوری سرايت

تغيير در گردد. بر اين اساس،  می هر دو حوزه به يکديگر سبب سرايت کاهش تعارض در

پيدا کند و روابط  سرايتتواند به محيط کاری  می سازی روابط محيط خانوادگی ناشی از غنی

افراد را در محيط کار نيز تغيير و بهبود بخشند. همچنين، تغييراتی که برنامه آموزشی اثربخشی 

همراه دارد، به محيط خانواده نيز سرايت پيدا کند و به  در محيط کاری کيفيت زندگی کاری

)مانند  منفیهای  توان در زمينه می اين تغييرات روابط افراد را در خانواده نيز بهبود بخشد.

)مانند رشد و تعالی(  مثبتهای  منفی همانند تعارض( و زمينههای  و تجربهها  کاهش هيجان

قويت يکديگر گشته و با کاهش هرچه بيشتر در ای سبب ت صورت گيرد. چنين روابط دو سويه

تواند  می کاهش فشارهای کاری همچنين ثباتی زناشويی همراه است. و بیها  زمينه تعارض

کاری های  تعادل و کارکرد خانواده را در بين افراد بهبود بخشد و از سرايت فشارها و استرس

هايی  ان اين دو برنامه در بين خانوادهآموزش همزم به ربارتیبه محيط خانواده پيشگيری نمايد. 
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 ,Okeke) ثباتی زناشويی را کاهش دهد و بیها  تواند تعارض می اند که دچار سرريزشدگی شده

2017; Sholi Bandar Rigizade, Bashlide, Hashemi & Arshadi, 2012.) 

 بر زناشويی زندگی سازی غنی و کاری زندگی بخشی آموزش همزمان کيفيت لذا،

سرريزشدگی  نقش به توجه با شاغلهای  زوج بين در زناشويی ثباتی بی و زناشويی رضاتتعا

و مديريت زوجين در هر دو حوزه خانواده و محيط کاری افزايش ها  شود تا توانايی می سبب

کند  می زوجين در اين دو حوزه يکديگر را بيشتر تقويتهای  پيدا کند. افزايش همزمان مهارت

زناشويی در بين زوجين دو های  ثباتی ها، تعارضات و بی بر کاهش تنش و تأثير مضارفی

 سرشاغل دارد.

با توجه به افزايش ناگزير ازدواج بين افراد دو سر شاغل  گردد می پيشنهادها  بر اساس اين يافته

خانواده و  -در ترکيب جمعيتی حال حاضر و آينده کشورمان و با توجه به سرريز شدگی کار

ثباتی  ريزی برای کاهش بی کار و نتايج مثبت و تبعات منفی آن و نيز در راستای برنامه -خانواده

و نهادهای دولتی و غير ها  تمامی ادارات، سازمان ،)طالق( و تعارضات زناشويی، دولت ازدواج

سازی  دولتی مشمول قانون کار را به اجرای همزمان و مستمر مدل جامع و بومی برنامه آموزش غنی

هايی روبه  تحقيق حاضر با محدوديتی زناشويی و کيفيت بخشی زندگی کاری ملزم نمايد. زندگ

به دليل  ين شاغل،تنظيم برنامه آموزشی برای زوج دشواریتوان به  می ها رو بود که از جمله آن

و نيز تعداد جلسات اجرای مداخله با توجه به اجرای همزمان دو ها  آن اشتغال خانوادگی و کاری

و محدوديت ها  خودسنجی به رنوان ابزار گردآوری دادههای  آموزش، استفاده از پرسشنامهنوع 

 . اشاره کرد مربوط به جامعه آماری و نمونه پژوهشی
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