مقاله اصیل پژوهشی

تأثیر آموزش غنیسازی روابط بر رضایتمندی زناشویی در
معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال 1931
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چکیده
زمینه و هدف :ازدواج و زندگی زناشویی نقش اساسی در تعالی و سالمت روانی انسانها داشته و احساس رضایت از زندگی نقش
مهمی در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا میکند .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش غنیسازی روابط زناشویی بر
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نفر) و کنترل (چهل نفر) قرار گرفتند .آموزش مهارتهای غنیسازی روابط زناشویی در هشت جلسه نود دقیقهای به همراه بحث گروهی
به معلمان گروه مداخله داده شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه استاندارد  93سؤالی رضایتمندی زناشویی Marital ( MSQ
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رضایتمندی زناشویی در کل و مؤلفههای آن قبل و بعد از آموزش مشاهده نشد (.)p>5/50
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مقدمه

معصومهميريوهمكاران

احساس عدم صالحیت ،نارضایتی شغلی ،مشکالت خانوادگی و

خانواده سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام

حتی مرگ شود ،)9(.اگر روابط زناشویی سست باشد پایههای

روابط اجتماعی ،رشد و تعالی یکایک اعضای جامعه نقش بنیادین

خانواده هم سست و لرزان میشود .زوجهایی که خودشان مشکل

دارد .از این رو ،در دین مقدس اسالم بنایی مقدستر از نهاد

دارند ،نمیتوانند والدین خوبی باشند .همچنین زوجهایی که از

خانواده در نزد خداوند متعال نیست)1(.

لحاظ مشکل ارتباطی نقشها ،پاسخدهی عاطفی ،مشارکت عاطفی،

ازدواج پیمان مقدسی است که در میان تمام اقوام ،ملل و

کنترل رفتار و کارآیی عمومی در سطح پایینتری قرار دارند نه

تمامی زمانها و مکانها وجود داشته است ،سنت دیرینهای که در

تنها سالمت روانی آنها در معرض آسیب قرار دارد ،بلکه احساس

آن زن و مرد زندگی مشترکی را آغاز میکنند و پیمان میبندند

رضایتمندی در آنها نیز به مقدار زیادی کاهش مییابد)11(.

که در مصائ ب ،یار و غمخوار یکدیگر باشند ،یکدیگر را خوشبخت

رضایتمندی زناشویی ویژگی مختص زوجین است که نشان

کنند ،به یکدیگر عشق ورزند و با ازدواج خود بر تنهایی خویش

میدهد هر کدام ،چگونه ازدواجشان را ارزیابی میکنند.

پایان دهند .هدف نهایی ازدواج ،رسیدن به آرامش روان ،اعتالی

دایرةالمعارف فلسفه و روانشناسی رضایت را "خوشی برآمده از

وجود و نیل به رستگاری است .ازدواج محبوبترین بنای گسترده

آگاهی نسبت به یک وضعیت راحت" تعریف کرده که معموالً با

هستی در پیشگاه خالق زوج آفرین است ،)2(.بنابراین ازدواج

ارضاء بعضی تمایالت خاص پیوند خورده است)11(.

نقش اساسى در تعالى و سالمت روانى انسانها دارد؛ بهگونهاى که

رضایتمندی زناشویی یک فرآیند درازمدت در زندگی است،

مطالعات زیادی نشان دادهاند که معموالً افراد متأهل ،سالمتر و

زیرا درک و شناخت فرد از همسرش یک فرآیند در حال پیشرفت

شادتر میباشند)3(.

در ازدواج میباشد .حتی اگر دو نفر قبل از ازدواج یا در زمان

نقش خانواده در توسعه اجتماعی غیرقابل چشمپوشی است.

ازدواج همدیگر را بشناسند ،این امکان وجود دارد که افراد در طی

اگر جامعهای از خانوادههای سالم و متعادل برخوردار نباشد،

روند زندگی تغییر کنند .بنابراین رضایت زناشویی ،دست یافتن به

نمیتواند ادعای سالمتی کند .خانودههایی که در آنها زن و شوهر

چنان پختگی است که رشد و تحول در همسران را نیازمند است،

با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت میکنند ،کارکرد

به طوری که اگر این رشد تجربه نشده باشد و به طور کلی درک

مناسبتری داشته و نقش خود را بهتر ایفا میکنند .رضایت

نشود ،پایان یافتن ارتباط زناشویی اجتناب ناپذیر میباشد)12(.

زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی
است)4(.

 Khoshnevisanبه نقل از  Bucomو همکاران ( )1996بیان
کرد که رضایتمندی زوجین ،بیشتر به میزان رضایتی که هر فرد

ازدواج و زندگی زناشویی مستلزم سطح پایداری از سازگاری

از نحوه اجرای معیارهایش با همسر دارد و اینکه چه میزان در

زوجین است و احساس رضایت از ازدواج نقش مهمی در میزان

استانداردهایشان با هم توافق و تشابه دارند ،وابسته است .بررسیها

کارکردهای بهنجار خانواده ایفا میکند ،)5(.به نظر میرسد

نشان داده است ،افرادی که معیارهای همسرشان را رعایت

مهمترین جنبه خانوادههای دارای عملکرد مطلوب ،ارتباط مؤثر و

میکنند ،وقت و انرژی زیادی برای رابطهشان صرف میکنند،

کارآمد بین همسران میباشد ،)6(.همچنین نوع رابطه بین دو

رضایتمندی بیشتری در زندگیشان دارند)13(.

همسر ،اصلیترین پیشبینی کننده رضایت زناشویی است( )7و
ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا میکند)8(.

اغلب افرادی که ازدواج میکنند ،در آغاز زندگی دارای سطح
باالیی از رضایت زناشویی هستند .اما عالوه بر افت تدریجی که با

ارتباط نامؤثر موجب فاصله بین فردی عمیقی میگردد که

گذشت زمان در رضایتمندی زناشویی رخ میدهد ،در همان

در همه جنبههای زندگی و همه بخشهای جامعه تجربه میشود.

هفتهها و ماههای اول ازدواج نیز مشکالت جدی رخ میدهد که

عدم استفاده از مهارتهای الزم برای شروع و ادامه زندگی زناشویی

اگر حل نشود میتواند رضایت و ثبات رابطه زناشویی را تهدید

لذتبخش میتواند منجر به تنهایی ،بیماری جسمی ،فشار روانی،

کند)14(.
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عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی به دو دسته تقسیم
میشود:

مختلفی صورت میگیرد و هر کدام از این شیوهها میزان
تأثیرگذاری متفاوتی دارند .به طور کلی برنامه غنیسازی زندگی

الف) فرآیندهای میان فردی که بین زوجها اتفاق میافتد و

زناشویی در زمینه آموزش ارتباطات به زوجها ،حل تعارضات در

شامل :رفتارهای تعاملی ،مهارتهای ارتباطی ،سبکهای حل مسئله

میان آنان ،مدیریت مالی ،رضایتمندی زناشویی ،فعالیتهای زوجها

و تعارض ،کوششهای مقابلهای ،میزان عشق میان زوجها ،کیفیت

در هنگام فراغت ،عقاید مذهبی هریک از طرفین ،رابطه بچهها و

رابطه جنسی ،اهداف مشترک ،توافق در مسائل مذهبی و

والدین ،رابطه خانواده و دوستان ،انتظارات واقعی هر یک از زوجها

اعتقادی ،سبک دلبستگی زوجها ،آداب خانوادگی ،همکاری در

از همدیگر ،انتظارات جنسی و نقش خویشاوندان در زندگی

مراقبت از نوزاد ،صمیمیت ،تعهد ،شناخت ،عاطفه ،الگوهای

زناشویی فعالیت میکند و در این زمینهها به زوجها آموزش

رفتاری ،حمایت اجتماعی ،خشونت ،استرسهای زندگی ،اسنادهای

میدهد .این آموزشها عمدتاً آموزش مهارتهای ارتباطی ،ایجاد

ناسازگار ،و تغییر منفی رفتار همسر است.

رضایتمندی از ارتباط ،گوش دادن فعال ،مهارتهای کنترل تعارض

ب) محیطی که زوجها در آن زندگی میکنند ،یعنی اوضاع و

و کشمکش ،مهارتهای حل مسئله ،یادگیری رفتار جرأتورزانه،

موقعیتی که احتماالً برای زوجها مهم و جالب توجه است.

کنترل عواطف و هیجانات ،افزایش آگاهی و شناخت زوجها از

محیطهای مرتبط با رضایتمندی زناشویی عبارتند از :فرزندان،

خویشتن ،دیگری و زندگی مشترک و تحکیم روابط و مناسبات

تاریخچه زندگی ،ویژگیهای همسر و خانواده اصلی زوجها و

عاطفی میان آنها را شامل میشود .در بسیاری از برنامههای

فشارهای زندگی و انتقالها (مراحل گذر) .مطالعاتی که در این

غنیسازی روابط بر اهمیت تمرینهای ارتباطی ،روشن ساختن

زمینه انجام گرفته ،اغلب به حوادث آسیبزا ،عوامل فشارزای

محیطهای بدون توافق ،افزایش رضایتمندی در میان زوجها،

اقتصادی و شغلی یا مجموعه وسیعی از عوامل استرسزا و

مفهوم انتظارات زوجها از زندگی و تأثیر این انتظارات بر روابط

حوادثی که زوجها با آنها مواجه میشوند ،همچون افسردگی،

میان آنها تأکید میشود)16(.

بیماریهای روانی یا مزمن ،فرزند معلول یا مختل از لحاظ رفتاری
اشاره دارد.

غنیسازی روابط ،رویکردی آموزشی برای بهبود روابط
زوجین است و هدف آن کمک به زوجها برای آگاهی از خودشان

به نظر میرسد رضایت یک متغیر نگرشی است و رضایت از

و همسرشان ،کاوش احساسات و افکار همسرشان ،گسترش

زندگی زناشویی ،قضاوت و درک شخصی ،نسبت به کیفیت

همدلی و صمیمیت و رشد ارتباط مؤثر و مهارتهای حل مسئله

زندگی که فرد بر اساس معیار شخصی خود انتخاب میکند)15(.

است ،(17).سیاستگذاران ،محققین و رواندرمانگران کشور ایران

از آنجا که آمار طالق در کل جهان در حال افزایش است و

تاکنون توجه چندانی به شیوههای پیشگیرانه از جمله غنیسازی

این افزایش تا حدّی است که برخی کشورها با بحران مواجه

روابط نداشتهاند و این روشها نیاز به بررسی علمی بیشتری

شدهاند ،به همین سبب در دهۀ گذشته پژوهشگران بسیاری

دارد)18(.

عوامل مؤثر در استحکام و رضایتمندی زناشویی را بررسی

نظر به اهمیت نقش کاربردی زنان معلم در آموزش

کردهاند .امروزه آموزش خانواده در زمینههای مختلف به ویژه در

غنیسازی روابط و تأثیر این گروه بر دیگر اقشار جامعه به عنوان

زمینه ایجاد رضایت زناشویی نقش مؤثری داشته است و آموزش

الگو ،این مطالعه با هدف تأثیر آموزش غنیسازی روابط زناشویی

غنیسازی زندگی زناشویی نقش مهمی را در این زمینه ایفا

بر رضایتمندی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند

میکند .جنبش غنیسازی روابط سهم بزرگی را در رشد و

در سال  1391انجام شد.

بالندگی میلیونها زوج به خود اختصاص داده است .غنیسازی،
حرکت برای رشد رابطه زناشویی است و به تقویت رابطه از طریق
ایجاد اهداف برای ازدواج میانجامد .غنیسازی به شیوههای
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روش بررسی
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جلسه اول (مرحله جهتگیری):آشنایی با اعضای گروه ،بیان

این مطالعه نیمهتجربی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل بر روی هشتاد نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شاغل در

مقررات گروه ،بحث در مورد اهداف برنامه ،اجرای پیشآزمون،
ارائه تکلیف.

آموزش و پرورش شهر بیرجند که به روش نمونهگیری چندمرحلهای

جلسه دوم (تقویت مرحله جهتگیری) :ارائه گزارش تکلیف

انتخاب و در دو گروه مداخله (چهل نفر) و کنترل (چهل نفر) قرار

جلسه قبل و دادن بازخورد ،آموزش مهارتهای صحبت کردن و

گرفتند ،انجام شد .بدین صورت که ابتدا شهر بیرجند به دو

مذاکره ،مدلسازی مهارتها برای اعضا ،ارائه تکلیف.

منطقه شمال و جنوب تقسیم و سپس به روش نمونهگیری خوشه

جلسه سوم (تعریف دقیق مسئله) :بررسی کوتاه از تکلیف

ای از هر منطقه دو مدرسه ابتدایی دخترانه به عنوان گروه

جلسه قبل ،آموزش مهارت خودابزاری و مهارت همدلی،

مداخله و دو مدرسه به عنوان گروه کنترل انتخاب و سپس در هر

مدلسازی مهارتها برای اعضا ،ارائه تکلیف خانگی.

مدرسه کلیه معلمان زن و متأهل که تمایل به شرکت در مطالعه

گزارش تکلیف جلسه قبل ،آموزش مهارت حل تعارض ،مدلسازی

داشتند ،به عنوان نمونه انتخاب شدند.
حجم نمونه بر اساس فرمول

2( Z1  B  Z1  d 2 ) 2  2
d2

جلسه چهارم (تهیه فهرستی از راهحلهای مختلف) :ارائه

n

و نتایج

مهارتها برای اعضا ،ارائه تکلیف خانگی.

مطالعه  Isanezhadو همکاران( )19و با توجه به ،α=1/15 ،=2

جلسه پنجم (ارزیابی راهحلهای مطرح شده و انتخاب بهترین

 β=1/1و  d=1/5در هر گروه  38نفر برآورد گردید که در این

راهحل) :مرور تکلیف جلسه قبل ،آموزش مهارت آمادهسازی و

مطالعه در گروه مداخله و کنترل چهل نفر وارد مطالعه شدند.

تسهیل و مدلسازی مهارتها برای اعضا ،ارائه تکلیف.

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

جلسه ششم (تصمیمگیری و اجرای راهحل انتخاب شده):

( (MSQبود .این پرسشنامه توسط  Salehi Fedardiگردآوری

ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد ،آموزش مهارت

شده( )21و دارای  49سؤال و چهار مقیاس جاذبه ،تفاهم ،طرز

تغییر خود ،آموزش مهارت تغییر همسر ،مدلسازی مهارتها ،ارائه

تلقی و سرمایهگذاری میباشد .پاسخها بر اساس طیف چهار

تکلیف.

درجهای لیکرت از مخالفم= 1تا کامالً موافقم= 4نمرهگذاری

جلسه هفتم (تأکید برر تفکرر وسریلهای -هردفی و ارزیرابی):

میشود .این مقیاس بر روی  142دانشجوی زن و مرد متأهل

بررسی تکالیف افراد و اعطای امتیاز ،سازماندهی شناختی مراحلی

دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید .پس از جمعآوری اطالعات،

که تاکنون آموزش داده شده ،آموزش مهارتهای انتقرال و تعمریم،

اعتبار پرسشنامه به روش  Cronbach Alphaمحاسبه که به

ارائه تکلیف.

عنوان شاخصی از همسانی درونی پرسشنامه در نظر گرفته شد.

جلسه هشتم (مرور مراحل قبل) :بررسی تکلیف جلسه قبل،

 Cronbach Alphaبرای رضایتمندی زناشویی در کل  1/88و

آموزش مهارت نگهداری و تداوم ،اختتام جلسات ،اجرای پس

مقیاسهای جاذبه  ،1/64تفاهم  ،1/64طرز تلقی  1/67و سرمایه

آزمون.

گذاری  1/65به دست آمد)21(.
معلمان گروه مداخله در هشت جلسه نود دقیقهای آموزش

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSویرایش  16و
آزمونهای آماری

Kruskal- ،Paired T Test ،Independent T Test

مهارتهای غنیسازی روابط زناشویی شرکت کردند و معلمان

 Wallisو  Mann-Whitney Uدر سطح معنیداری  1/15تجزیه و

گروه مداخله در این مدت هیچ نوع آموزش و یا مشاورهای

تحلیل شدند.

دریافت نکردند .برنامه مداخلهگرانه به شرح زیر طراحی ،تهیه و
اجرا شد:

180

مراقبتهاي نوين ،فصلنامه علميپژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجنددوره،33شماره3131،1


یافتهها

در گروه مداخله نسبت به کنترل به طور معنیداری بیشتر بود.

از هشتاد معلم زن موردمطالعه ،چهل نفر در گروه مداخله و
چهل نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .گروه کنترل بر اساس سن

(جدول )2
در گروه مداخله ،میانگین تغییرات نمره رضایتمندی
زناشویی در معلمان دارای تحصیالت لیسانس و فوقلیسانس

و محل خدمت همتاسازی شدند.
بر اساس نتیجه  ،Paired T Testمیانگین نمره رضایتمندی

نسبت به معلمان دارای تحصیالت دیپلم و فوقدیپلم به طور

زناشویی در گروه مداخله بعد از آموزش نسبت به قبل از آن

معنیداری بیشتر بود( )p=1/11ولی میانگین تغییرات نمره

افزایش معنیداری داشت ولی در گروه کنترل تفاوت معنیداری

رضایتمندی زناشویی قبل و بعد از آموزش در دو گروه مداخله و

مشاهده نشد( .جدول )1

کنترل بر حسب سایر متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنیداری

نتیجه  Independent T Testنشان داد میانگین تغییرات نمره

نداشت.

رضایتمندی زناشویی در کل و مؤلفههای آن قبل و بعد از آموزش
جدول  :1مقایسه میانگین نمره رضایتمندی زناشویی قبل و بعد از آموزش در دو گروه مداخله و کنترل
قبل از آموزش

بعد از آموزش

 P-valueمربوط به

انحرافمعیار±میانگین

انحرافمعیار±میانگین

مقایسه قبل و بعد

مداخله

199/04±45/41

110/05±13/90

5/551

کنترل

109/45±41/39

109/00±41/00

5/99

مرحله
گروه

جدول  :2مقایسه میانگین تغییرات نمره رضایتمندی زناشویی و مؤلفههای آن قبل و بعد از آموزش در دو گروه مداخله و کنترل
مداخله

کنترل

 P-valueمربوط به

انحرافمعیار±میانگین

انحرافمعیار±میانگین

مقایسه دو گروه

جاذبه

0/40±0/00

9/91±5/15

5/551

تفاهم

0/00±0/90

9/59±1/50

5/551

طرز تلقی

0/54±1/99

9/41±1/15

5/551

سرمایهگذاری

1/54±0/19

4/04±5/35

5/551

رضایتمندی زناشویی در کل

49/3±13/1

3/59±1/90

<5/551

گروه
متغیر

غنیسازی روابط بر بهبود کیفیت زناشویی زوجین( )p<1/15و

بحث

ابعاد آن شامل توافق زناشویی ،رضایت زناشویی و انسجام زناشویی

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد آموزش غنیسازی روابط

تأثیر معنیداری دارد( .)p<1/11همچنین نتایج پیگیری پس از

در افزایش رضایتمندی زناشویی معلمان مؤثر است .مطالعات

یک ماه بین گروه آزمایش و کنترل در میانگین نمره کیفیت

مختلفی اثربخشی برنامههای مختلف غنیسازی را بر افزایش

روابط زناشویی و ابعاد آن تفاوت معنیداری را نشان داد

رضایتمندی زوجها بررسی کردهاند .مطالعهای توسط

Isanezhad

( )p<1/111و اثر غنیسازی پس از یک ماه باقی مانده بود)19(.

با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنیسازی روابط بر بهبود

 Nazariو  Biramiدر مطالعهای به بررسی و مقایسه

کیفیت روابط زناشویی زوجین بر روی  36زوج مراجعه کننده به

اثربخشی برنامه غنیسازی ارتباط و مشاوره راهحل محور بر

مرکز جامع پزشکی و مشاوره اصفهان انجام شد .نتایج نشان داد

رضایت زناشویی زوجینی که هر دو شاغلند ،پرداختهاند .نتایج این
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مطالعه که بر روی  34زوج انجام شد ،نشان داد که هر دو رویکرد

پذیرش بیشتری برای یادگیری نحوه برخورد با بیماریشان نشان

تأثیر معنیداری بر افزایش ابعاد مختلف سازگاری داشته ولی

دادند و به توصیههای متخصصان عمل میکردند)26(.

غنیسازی روابط بر ابعاد پرخاشگری ،زمان با هم بودن و مسائل

نتایج مطالعه  Shollenbergerدر زمینه اثربخشی غنیسازی

مالی اثربخشی بیشتری نشان داده است .همچنین غنیسازی

روابط بر ارتقای رضایت زناشویی بر روی  28زوج نشان داد که

روابط باعث افزایش رضایتمندی زناشویی ،استقالل ،صمیمیت و

این شیوه باعث افزایش رضایت زناشویی ،توافق و همفکری در

پذیرش در بین زوجین شده است .نتایج پیگیری پس از سه ماه

مسائل زناشویی شده است ،این شواهد نشان میدهد که

نشان داد که مداخله اثربخشی خود را همچنان حفظ کرده

غنیسازی روابط اعتبار مناسبی را در بلندمدت نشان میدهد)27(.
 Carsonو همکاران در مطالعهای با هدف بررسی اثربخشی

است)22(.
 Fowersو  Olsonدر مطالعهای اثربخشی برنامه غنیسازی

غنیسازی روابط بر ابعاد روابط زناشویی به این نتیجه دست

زوجها را بر روی صد و نود زوج بررسی کردند .نتایج نشان داد که

یافتند که غنیسازی روابط باعث افزایش رضایتمندی زناشویی،

این برنامه میتواند به زوجها در بهبود ارتباطات و حتی به تصمیم

استقالل ،صمیمیت و پذیرش در بین زوجین شده است .همچنین

ادامه زندگی به جای طالق کمک کند)23(.

نتایج پیگیری پس از سه ماه نشان داد که مداخله اثربخشی خود

 Brooksو همکاران زوج درمانی گروهی به شکل غنیسازی

را همچنان حفظ کرده است)28(.

روابط را بر روی  22زوج اجرا کردند و نتایج نشان داد که این
دوره باعث افزایش صمیمیت ،تعهد ،اعتماد و سازگاری زناشویی

نتیجهگیری

شده است .پیگیری بعد از شش ماه فقط برای سازگاری صورت

با توجه به نتایج مطالعه حاضر مبنی بر تأثیر آموزش برنامه

گرفت که نتایج نشان داد غنیسازی همچنان اثربخشی خود را

غنیسازی بر رضایتمندی زناشویی معلمان ،میتوان از برنامه

حفظ کرده است)24(.

غنیسازی به عنوان یک برنامه مناسب جهت افزایش رضایتمندی

نتایج مطالعه  Cunninghamنشان داد شرکتکنندگان در

زندگی زناشویی افراد استفاده کرد .با توجه به اینکه معلمان

یکی از برنامههای غنیسازی در مقایسه با قبل از آموزش ،افزایش

الگوی بسیاری از افراد جامعه خصوصاً نسل جوان میباشند ،باید

معناداری در رضایتمندی زناشویی داشتند)25(.

بتوانند با غنیسازی روابط تعاملی مفید با دیگران خصوصاً

 Duquetteدر مطالعهای اثربخشی غنیسازی روابط را بر

همسران خود داشته باشند تا با داشتن خانواده مستحکم و پایدار

افزایش سازگاری زناشویی و سازگاری عمومی زوجهای مبتال به

الگو بوده و هم تعادلی مفید بین جامعه و خانواده ایجاد کنند .از

 HIVبررسی کرد که نتایج نشان داد این مداخله اثربخش بوده

طرفی چون آموزش غنیسازی یک برنامه پیشگیرانه است و

است .همچنین زوجهای شرکتکننده در این دورهها ،آمادگی و

میتواند از وخیم شدن تعارضات زناشویی جلوگیری کند ،لذا
ایجاد و توسعه مرکزی برای ارائه اینگونه آموزشها توصیه میشود.
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Abstract

Original Article

Evaluating the impact of relationship enrichment education on
marital satisfaction of primary school female teachers in Birjand,
2012
M. Miri1, M.R. Miri2, Gh. Sharifzadeh3, M. Miri4
Background and Aim: Marriage and marital life plays a basic role in the elevation and mental health of the
humankind, and life satisfaction plays an important part in family’s normal functions. The aim of this study
was to investigate the impact of relationship enrichment education on marital satisfaction of primary school
female teachers in Birjand.
Materials and Methods: In this quasi-exprimental study (pre-test, post-test, and control group), 80 female
teachers working in Birjand primary schools were selected with multi-stage sampling method. Participants
were allocated to control (n=40) and experiment (n=40) groups. Education of marital relationship enrichment
skills was provided for the experiment group in eight 90-min sessions accompanied by group discussion.
Data were collected by the 49-item Marital Satisfaction Questionairre. Data were analyzed in SPSS (version
16) by Independent t test, Paired t test, Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney (U) tests at the level of α≤ 0.05.
Results: Significant differences were observed in the cases after the intervention concerning marital
satisfaction and its components (p=0.001). However, there was no significant difference in the controls after
the intervention in terms of marital satisfaction or its components (p>0.05).
Conclusion: The relationship enrichment educational program was effective in elevating the marital
satisfaction quality and its components (attraction, understanding, attitude, and investment). Therefore, this
enrichment program can be used as an effective intervention to increase marital satisfaction.
Keywords: Understanding; Attraction; Marital Satisfaction; Relationship Enrichment; Attitude; Female
Teachers
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