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بر افسایص  "بروامه سیستماتیک ارتباط زوجیه"اثربخطی آموزش

 رضایت زواضویی زوان
 2*ٔشیٓ ضبثظ ،1خذأشاد ٔٛٔٙی

 21/02/1394 تبسیخ پزیشش:       03/12/1392 تبسیخ دسیبفت:

 چکيدُ
پژٚٞص ضبضش ثب ٞذف ثشسسی اثشثخطی ثش٘بٔٝ سیستٕبتیه استجبط صٚخیٗ ثش افضایص سضبیت 

ٔبیطی ثب پیص آصٖٔٛ ا٘دْب ٌشفت.ص٘بضٛیی صٖ٘ب  ٛع  آص ٛد. -پژٚٞص اص ٘ ٜٚ وٙتشَ ث پس آصٖٔٛ  ٌٚش
خست سبَ  4٘فش اص ص٘ب٘ی ثٛد وٝ دس  88 خبٔؼٝ آٔبسی ضبُٔ ٖ  1392ٔبٜ٘  ٛ٘ ثٝ ٔشوض ٔطبٚسٜ وب

ٛد٘ذ. 152ٙبٔٝ ایٙشیر ٕ٘شٜ وٕتش اص طسدس پش ٚ ٘ذاسی وشٔب٘طبٜ ٔشاخؼٝ وشدٜص٘بٖ استب  وست وشدٜ ث

شٜٚ آصٔبیطی ٚ وٙتشَ لشاس ٌشفتٙذ. ٌ 2دس  ٚ ٘فش ٝث غٛست تػبدفی ا٘تخبة ضذٜ 20ؼذاد  اص ایٗ ت

ٝ سیستٕبتیه استجبط صٚخیٗ ضشوت  10ٌشٜٚ آصٔبیطی ٕٞشاٜ ٕٞسشا٘طبٖ دس  خّسٝ آٔٛصش ثش٘ٔب
ٌشٜٚ وٙتشَ ٔذاخّٝ ای سا دسیبفت ٘ىشد. یه ٞفتٝ پس اص اتٕبْ خّسبت اص ٌشٜٚ ٌٛاٜ ٚ  وشد ٚ

ٝ  ،ٜٔب ثؼذ اص پس آصٖٔٛ 2ػُٕ آٔذ ٚ صٖٔٛ ٝث آصٔبیص پس آ ٘تبیح ث آصٖٔٛ پیٍیشی ا٘دبْ ضذ. 

ٔتغیشٜ ٔٛسد تطّیُ لشاس ٌشفت.  SPSSوٕه ٘شْ افضاس  ٘تبیح  ثٝ سٚش تطّیُ وٛاسیب٘س زٙذ 
ٞبی ٖآ اخّٝ تٛا٘ستٝ است سضبیت ص٘بضٛیی ٚ صیش ٔمیبس٘طبٖ داد وٝ ٔذضبغُ اص تطّیُ وٛاسیب٘س 

ٔب٘ی ٞب پس اص پیٍیشی ثب( ٚ تبثیشآٔٛصش> p 05/0)اسی افضاش دٞذسا ثٝ عٛس ٔؼٙبد ٜ  2فبغّٝ ص ٔب

٘تیدٝ ٌشفت ٘یض پبیذاس ثٛد. آٔٛصش ثش٘بٔٝ سیستٕبتیه استجبط صٚخیٗ دس استمبی سضبیت  ٔی تٛاٖ 

ٖ ٘مص ٔٛثشی داسد  .ص٘بضٛیی ص٘ب
 

ٝ سیستٕبتیه استجبط صٚخیٗ، ّاي کليدي:ٍاشُ  .سضبیت ص٘بضٛیی ص٘بٖ ثش٘بٔ

 

 

 
 

                                                 
 .د٘طٍبٜ ساصی دوتشای تخػػی -1

 .دا٘طٍبٜ ساصیا تشدا٘طدٛی دو -2

،* ٘ٛیسٙذٜ  zabet_maryam@yahoo.com ی ٔسئَٛ ٔمبِٝ
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 هقدهِ

ٛیی ٝث ػٖٙٛا یه ٔٛلؼیت سٚا٘طٙبختی یه خٙجٝ ٟٔٓ ٚ پیسیذٜ اص ساثغٝ  1سضبیت ص٘بضٛیی ص٘بض
وٙٙذ (. سضبیتی وٝ ٕٞسشاٖ دس ساثغٝ ثب خٛیص تدشثٝ ٚ اضسبس ٔی1994است)استٙجشي ٚٞٛخت ،

ش (. اغغال2006ٞبی ضیبتی یه سیسٓت ص٘بضٛیی است)تب٘یىٛزی،فشیٕٗ،تبیّٛس،ٔبِىبٖ،اص خٙجٝ

سٚاثظ ٘ضدیه ص٘بضٛیی اضبسٜ داسد. صٚخیٗ  سضبیت ص٘بضٛیی ثٝ ٔسشت وّی ضخع ٚخٛضٙٛدی اص
اص ٘ٛع ٚ سغص سٚاثغطبٖ ساضی  ٞبیی ٞستٙذ وٝ تٛافك صیبدی ثب یىذیٍش داس٘ذ،سضبیتٕٙذ صٖ ٚ ضٛٞش

ٚ ٔذیشیت خٛثی دس صٔیٙٝ ٚلت ٚ ٔسبُی  ٞستٙذ، اص ٘ٛع ٚویفیت ٌزساٖ اٚلبت فشاغت سضبیت داس٘ذ

 (.2008،؛ ا٘ذسسٖٛ، تشٚدَ، ثٛ٘بدس، ٚای2000ٌّٛٙشیف، وٙٙذ)ٔبِی اػٕبَ ٔی

ٜ یىی اص ایضىست سٚاثظ ص٘بضٛیی سٟیٓ ٞستٙذ.  ضٕبسی اص ػٛأُ دس ٔٛفمیت ٚ ٗ ػٛأُ ٘طٛ
تٛا٘بیی ایدبد یه استجبط ٔٛفك ػٙػشی ضشٚسی است وٝ ٕٞٝ تؼبٔالت ا٘سبٖ ثشلشاسی استجبط است. 

ٚ   ،1986دٞذ)ثشیٗ،ٚ سضبیت ص٘بضٛیی سا تطت تبثیش لشاس ٔی اص خّٕٝ تؼبُٔ ثب ٕٞسش ذٗی خٛاخٝ ِا

جت ثٝ صٚج ٞبی غیش ٞبی استجبعی وٕتشی سا ٘س(. ٔؼٕٛال صٚج ٞبی آضفتٝ ٟٔبست1389 ٕٞىبساٖ،
ذاس٘ذ، ایٗ صٚج ٞب ثیطتش تٕبیُ داس٘ذ اص آضفتٝ ٘طبٖ ٔی دٞٙذ ٚ دیذ خٛثی ٘سجت ثٝ استجبعطبٖ٘ 

ىٝ اص عشیىذیٍش اختٙبة وٙٙ ٛد سا ضُ وٙٙذذ تب اٙی ٚ صٚج ٞبیی  (2000)وبس،یك ٔزاوشٜ ٔطىالت خ

ٔٙذی خٛثی داس٘ذ وٝ سبصٌبسیٚ  طبٖ سا ثشای ثشخٛسد ٔٛثش ثب ٔطىالت ، ٟٔبست ٞبی استجبعسضبیت 

ای ٞبی ٔذاخّٝاستفبدٜ اص ضیٜٛ ٞبیی وٝ ثب(. پژٚٞص2005دٚاج ٌستشش دادٜ ا٘ذ)ٚیٍُ،ٔشثٛط ثٝ اص
ٛد دسیبفتٙذ وٝ آٔٛصش ٟٔ ،د سضبیت ص٘بضٛیی داضتٙذسؼی دس ثٟجٛ بست ٞبی استجبعی ثبػث ثٟج

ٝ داسی دس سضبیت ص٘بضٛیی ٚ ویفیت سٚاثظ ثیٗ صٚخیٗ ٔی ضٛد.ٔؼٙب ٗ ثش٘ٔب ٞبی آٔٛصضی ثش اغّت ای

 ،افضایص غٕیٕیت دس ثیٗ صٚخیٗ ،ٞبی ػذْ تٛافكضفبف سبصی ٔٛلؼیت ،ٕیت تٕشیٗ استجبعیاٞ
ٚ  تبٔفْٟٛ ا٘تظبسات ص ٟب تبثیش ایٚخیٗ اص ص٘ذٌی  )اضٕذی، ویذ استٗ استجبعبت ثش سٚاثظ ٔیٖب آ٘

 (.1383اػتٕبدی،  فتطی،

ٞبی استجبعی ٝث ٞبی آٔٛصش ٟٔبست( اص خّٕٝ ثش٘بCCPٝٔ، )2ثش٘بٔٝ سیستٕبتیه استجبط صٚخیٗ
ی ضیبت ٞبی ٚیژٜ ٚىشد ایٗ است وٝ ثشخی افشاد ٟٔبستفشؼ اسبسی دس ایٗ سٚی .صٚخیٗ است

ٝ ٞبی ٔٙبست دس استجبعی سا ثشای ثٟجٛد سٚاثظ غٕیٕب٘ٝ ٘یبٔٛختٝ یب فشأٛش وشدٜ ا٘ذ.  یىی اص ثش٘ٔب

با ٞبی ٚیژٌی ایٗ ثش٘بٔٝ ایٗ است وٝ ثب اسایٝ ٘مصاست.  3یٗ صٔیٙٝ آٔٛصش استجبط صٚخیٗ ٔیٙٝ سٛت

ذ، ٕٞسٙیٗ ثب ٟب دس آٌبٞی اص افىبس ٚ ػٛاعف خٛد ٚ ٕٞسشضبٖ وٕه ٔیىٙسبختٍی ثٝ صٚخیٗ ثٝ آ٘
ٚ 11اسایٝ ٚ آٔٛصش  ٞب  ٟٔبست خبظ ضشف صدٖ ٚ ٌٛش دادٖ ثشای اسسبَ ٚ دسیبفت ٚاضص تش پیبْ 

                                                 
1-Marital satisfaction  

2  - Cuple Communication Program 

3 -Minnesota 
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ٝ ثٝ سضبیت ص٘بضٛیی وٕه ٔی٘یض تب ٟجٛد صٔیٙٝ سا ثشای ث ،وٙذویذ ثش خٙجٝ ٞبی سفتبسی ٚ ٍ٘شضی و

أب ٕٞٝ افشاد  ،استٜ سبصد. اٌش زٝ ایٗ ثش٘بٔٝ ثٝ غٛست صٚج اسایٝ ضذویفیت سٚاثظ صٚخیٗ آٔبدٜ ٔی

ٞبی استجبعی ٘ٝ فمظ دس . دس ٚالغ افضایص ٟٔبستتٛا٘ٙذ اص ٔدٕٛػٝ اٗی ٟٔبست ٞب استفبدٜ وٙٙذٔی
ّی، ساٚاثظ ص٘بضٛیی ثّىٝ دس سبیش سٚاثظ ٞٓ ٔٛخت تمٛیت ٚ استطىبْ ساثغٝ ٔی ضٛد)ٔیّش،  ٘٘ب

 (. 1991 ٚاوٕٗ،

ٞبی آٔٛصضی ثٝ خٛد دس ٔیبٖ ثش٘بٔٝ سا ٞبی ٟٔبست استجبعی صٚخیٗ ثیطتشیٗ تطمیمبتثش٘بٔٝ
ٔذت ،  تبثیش ثّٙذ(2009خٛا٘یًٙ ) ٚ ( 2004)ثشٖٚ ٚ ٔیّش ٔبیٓ، اختػبظ دادٜ است. خبوٛثٛسىی،

بیح ثیبٍ٘ش افضایص سضبیت ٘ت .آٔٛصش استجبط ص٘بضٛیی سا دس صٚج ٞبی ٔتؼبسؼ ٔٛسد ثشسسی لشاس داد

ٚ  .سٜ پیٍیشی ثٛدضی دس دٚٞب ضتی ثؼذ اص ٌزضت پٙح ٔبٜ دٜٚس آٔٛصآصٔٛد٘ی ٖ  یبِىیٗ ٔب وبس

بس صٚخٗی ٔذت سفتاغالش ثّٙذ ٚٞبی استجبعی ثٟجٛد ٟٔبست ،ثٟجٛد سغص سبصٌبسی ص٘بضٛیی (،2006)
 (،1999ٌٛسدٖ ) (،1994)1ٔبسوْبٞب ٌضاسش داد٘ذ. ٕٞسٙیٗ دس پژٚٞص سا دس اثش ضشوت دس والس

ضتٕبَ عالق ٚوبٞص تؼبسؼ تبییذ ُ تٛخٝ دس اثخطی ایٗ ضیٜٛ سا دس وبٞص لبث(، اثش2002ٞبِفٛسد)

ٝ ( دس پژٚٞص خٛد 1388دالٚس) ٘ٛاثی ٘ژاد ٚ ثٙبیی راوش، ،ضیذسی .ضذ اثش ایٗ ثش٘بٔٝ آٔٛصضی سا ث
 ٘دفی، ٚ ٘یض دس پژٚٞطی وٝ ضشیفیبٖ، تؼبسؼ ص٘بضٛیی صٚخیٗ ػٙٛاٖ وشد٘ذغٛست وبٞص 

ٛست اثشات  ( ثش سٚی صٖ٘ب ٘بخشسٙذ ا٘دبْ داد٘ذ،2011ضمبلی) ٔثجت ضشوت دس دٚسٜ آٔٛصضی ثٝ غ

ٝ 2009وبسٞبٖ )غٕیٕیت دس صٚخیٗ ثٝ تبییذ سسیذ.  افضایص سضبیت اص ص٘ذٌی ٚ ( اثش ثش٘ٔب

ٞب ىالت خب٘ٛادٌی ٚ وبٞص فؼبَ تؼبسؼسا ثٝ غٛست افضایص ٟٔبست تفىیه ٔط  CCPآٔٛصضی
ثیبن) ضیٟبَ، دسٔٗ، ٚ ٘یض دس پژٚٞص ٚایتضس،اػالْ وشد  طىالت خب٘ٛادٌی ( وبٞص 2013ٔٛو

افضایص دٚسٜ آٔٛصضی ٌضاسش ضذ. اص عشفی  ٔشداٖ ٔجتال ثٝ سٛء ٔػشف اِىُ دس ٘تیدٝ ضشوت دس

 ٝ آٔبس عالق دس خبٔؼٝ وٝ ٔؼتجشتشیٗ ضبخع آضفتٍی سٚاثظ ص٘بضٛیی است ٘طبٍ٘ش آٖ است و
ٞبی (. ػذْ تٛافك2004ٌش٘ذٖٚ، ٔبیشص، ،یبثی ٘یست)سٚسٗسضبیت ص٘بضٛیی ثٝ آسب٘ی لبثُ دست

تٛا٘ذ سضبیت ٚ ثجبت ص٘بضٛیی سا اٌش ضُ ٍ٘شدد ٔی ٔىشسی وٝ ثیٗ صٚخیٗ ثٝ ٚخٛد ٔی آیذ، خذی ٚ

(، ایٗ ٘بسبصٌبسی دس سٚاثظ صٚخیٗ ٔٛخت اختالَ 2006ثب تٟذیذ خذی ٔٛاخٝ وٙذ)تبِٕٗ ٚٞسیبٚ،

  اسصش ٞبی فشٍٞٙی دس ثٗی صٚخٗیٚ افَٛ دس تٕبػی،ٌشایص ثٝ ا٘طشافبت اختٕبػی دس سٚاثظ اخ
ٞبی ٔفیذی وٝ  ثٙبثشایٗ ضٙبسبیی ٚ وبسثست ضیٜٛ (1385 ،ضٕذی، فتبضی، ٘ٛاثی ٘ژادضٛد)أی

یژٜ اٌش اٗی پژٚٞص دس ضٜٛص صٚخیٙی  ،ثتٛا٘ذ ٝث افضایص سبصٌبسی ٚ سضبیت صٚخٗی وٕه وٙذ ثٝٚ 

إٞیت سضبیت س داس٘ذ، ثسیبس سٛدٔٙذ خٛاٞذ ثٛد. ِزا ثب تٛخٝ ثٝ ثبضذ وٝ دس ٔؼشؼ آسیت لشا
ٗ وٝ سسذ ثٝ ٘ظش ٔی ،اثشات ٔثجت اٗی سٚش آٔٛصضی ٘بضٛیی دس ص٘ذٌی فشدی ٚ اختٕبػی ٚص ای

                                                 
1  - Markham 
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اٗی ختّف آٖ اثشات ٔثجتی داضتٝ ثبضذ ٚ ثٙبثش آ٘سٝ ٌفتٝ ضذ ضیٜٛ ثش سضبیت ص٘بضٛیی ٚ اثؼبد ٔ

،سضبیت ص٘بضٛیی ص٘بٖ ضشوت ٝ وٝ ثش٘بٔٝ استجبط ٞذفٕٙذ صٚخیٗپژٚٞص ثب ٞذف ثشسسی ایٗ فشضی

 سا افضایص ٔی دٞذ، عشاضی ٚ اخشا ضذ. وٙٙذٜ

 رٍش

ٔبیطی ثب ٘ٛع اص ضبضش پژٚٞص  عشش اٗی دسوٙتشَ است.  ٌشٜٚ ثب آصٖٔٛ پس- آصٖٔٛ پیص عشش آص
ٜٚ ٚ دسیبفت وشد ثش٘بٔٝ سیستٕبتیه استجبط صٚخیٗ سا آٔٛصضی ٔذاخّٝ آصٔبیطی ٌشٜٚ  وٙتشَ ٌش

 خبٔؼٌٝشفت.  لشاس ثؼذی ایٔطبٚسٜ ٔبتخذ خٟت ا٘تظبس ِیست دس ٚ ٘ىشد دسیبفت ای ٔذاخّٝ ٞیر

ذاسی وشٔب٘طٜب ٔطبٚسٜ ٔشوض ثٝ وٙٙذٜ ص٘بٖ ٔشاخؼٝ وّیٝ ضبُٔ پژٚٞص آٔبسی ٘بٖ است٘ب ٖ٘ٛ ص  وب

 152٘فش اص ص٘ب٘ی وٝ دس ٕ٘شٜ پشسطٙبٔٝ سضبیت ص٘بضٛیی ایٙشیر ٕ٘شٜ وٕتش اص  88 ٔیبٖ اص وٝ است
ص ٚ وٙتشَ لشاس یبدفی دس ٚد ٌشٜٚ آصٔبثٝ غٛست تػ ٚ ا٘تخبة ضذٜ٘فش  20 وست وشدٜ ثٛد٘ذ،

٘بٖ استب٘ذاسی ٔطبٚسٜ ص٘بٖ ثٝ ٔشوض ٚسٚد ثٝ پژٚٞص ٔشاخؼٝ ضشایظ فتٙذ.شٌ ٜ،  وبٖ٘ٛ ص وشٔب٘طب

 دسیبفت ٕٞضٖٔب ،خشٚج سبَ ٚ ضشایظ 2 ضذالُ اصدٚاج ٔذت سیىُ ٚ عَٛ ضذالُ تطػیالت سغص
 آٔٛصضی ثٛد. دٚسٜ اص خبسج سٚا٘طٙبختی ای ٔطبٚسٜ خذٔبت

 

 بسار پصٍّصا

ضبیت ص٘بضٛیی اص سثشای سٙدص ٔیضاٖ : (کَتاُ فرم) 1ایٌریچ زًاضَیي رضایت طٌاهِسپر

 ( ثب1978،1987یٗ پشسطٙبٔٝ سا اِٚسٖٛ ٚ ٕٞىبساٖ)ا .ٝ سضبیت ص٘بضٛیی ا٘شذ استفبدٜ ضذپشسطٙبٔ
ٝ وشد فشْ وٛتبٞی اص ایٗ پشسطٙبٔٝ تٟی( 1373سّیٕب٘ی ٘ژاد) .ٔمیبس تٟیٝ وشد٘ذ 12سٛاَ ٚ  115

ٕب٘ی ٘ژاد دس ) سَٛا داسد ٚ 47وٝ  ٜٚ 1373پبیبیی پشسطٙبٔٝ سا سّی ٘فشی اص عشیك  11( دس یه ٌش

ٗ  47دسایٗ پژٚٞص اص فشْ  .ثٝ دست آٚسد 95/0ضشیت اػتجبس  ضشیت آِفب ٔطبسجٝ وشد ٚ سٛاِی ای
ٌضاسش  95/0ٙبٔٝ سا ثب ضشیت آِفب ( پبیبیی پشسط1983اِٚسٖٛ ٚ ٕٞىبساٖ) .پشسطٙبٔٝ استفبدٜ ضذ

ب٘یٖبسّ وشد٘ذ. ٝ سا دس فشْ وٛتبٜ اص عشیك 1376)ٕی  95/0ٔطبسجٝ ضشیت آِفب ( پبیبیی پشسطٙٔب

( ثیبٖ وشد وٝ ضشیت آِفبی پشسطٙبٔٝ ا٘شیر دس ٌضاسش 1379)(. ثٙبیی1386، )ضٕیذیٌضاسش وشد
ستجبط ا ،ٔٛضٛػبت ضخػی ،سضبیت ص٘بضٛیی ،ثشای ٞش دٚ ٔمیبس پبسخ لشاسدادی اِٚسٖٛ ٚ ٕٞىبساٖ

ٔبِی ضُ تؼبسؼ، ص٘بضٛیی،   ،ٞبثسٝ اصدٚاج ٚ سٚاثظ خٙسی، ٞبی اٚلبت فشاغت،فؼبِیت ،٘ظبست 

، 75/0، 68/0، 72/0، 81/0، 9/0: ٔشد ثٝ تشتیت اص ایٗ لشاس است ٞبی ٔشثٛط ثٝ ثشاثشی صٖ ٚ٘مص

شخطتی دس پژٚٞص ٔیسٛاِی  48ضشیت آِفبی فشْ وٛتبٜ  .71/0، 72/0، 77/0، 48/0، 76/0، 74/0
ٝ دست آٔذٜ است. 95/0سٛاِی  47دس فشْ  ٚ 92/0  ث

                                                 
1  - Enrich Marital Satisfaction 
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 آٔٛصش ثش٘بٔٝ ٞبی والس دس خّسٝ 10 ٔذت ثٝ آصٔبیطی ٌشٜٚ خبیٍضیٙی، اص اخشا ثؼذ سٚ٘ذ ٚ ضیٜٛ

 .ثبضذ ٔی غٛست ایٗ ثٝ خّسبت ایٗ دس تبویذ ٔٛسد ٔفبد. وشد٘ذ استجبط صٚخیٗ ضشوت

 ( بِ تفکيک جلسِ ّاCCP) آهَزش برًاهِ سيستواتيک ارتباط زجيي:  1جدٍل 

 هَضَع جلسات ًَبت جلسات

شضی 4ٔؼبسفٝ، ایدبد ساثغٝ ضسٙٝ، آضٙبیی ثب ٔمشسات خّسبت، تٛضیص  جلسِ اٍل    ٚضؼیت ٍ٘

ٔمِٛٝ ٔٛضٛػی،  3غطجت دس ثبسٜ استجبط ٞذفٕٙذ،ٔٛا٘غ استجبط ٞذفٕٙذ،تٛضیص ا٘ٛاع ٔطىالت دس  جلسِ دٍم 

 ضخػی،ٔٙبسجبتی

 ی ثب سٚیىشد ٌفتٍٛی ٔٛثش، تىٕیُ پیص آصٖٔٛ ٝث ٔٙظٛس تؼییٗ اٞذاف یبدٌیشیآضٙبی جلسِ سَم  

 لسٕت زشخٝ آٌبٞی )اعالػبت ضسی، افىبس، اضسبسبت، خٛاستٝ ٞب ٚ الذأبت 5آضٙبیی ٚ تجییٗ   جلسِ چْارم  

اعالػب 3تجییٗ ٚ تٕشیٗ  جلسِ پٌجن ت ٕ٘ٛٝ٘ ٟٔبست ٞبی غطجت وشدٖ )غطجت وشدٖ اص عشف خٛد، تٛغیف 

 ضسی، ثیبٖ افىبس ( ثب استفبدٜ زشخٝ آٌبٞی

یبٖ خٛاستٝ ٞب ،ٔغشش وشدٖ  3تجییٗ ٚ تٕشیٗ  جلسِ ضطن ص اضسبسبت، ث ش غطجت وشدٖ )اثشا ٟٔبست دٍی

 الذأبت(

ش ٚ تٕشیٗ ٟٔبست ٌٛش دادٖ )تٛخٝ وشدٖ،اضبسٜ وشدٖ،دػٛت وشدٖ، خالغٝ   جلسِ ّفتن ٌٛش دادٖ ٔٛث

 وشدٖ، سٛاَ وشدٖ(

تطشیص ضیٜٛ ٞبی استجبعی ٘بوبسأذ ٚ وبٞص دٞٙذٜ  جلسِ ّطتن تجییٗ ٔبٞیت ٚ اسبس سضبیت ص٘بضٛیی، 

 ثبص٘ذٜ-سضبیتٕٙذی ٔب٘ٙذ ا٘ىبس، اختٙبة، تسّیٓ ٚسّغٝ ٌشی ٝث ػٙٛاٖ ضیٜٛ ٞبی ثبص٘ذٜ

، ٔطخع وشدٖ  جلسِ ًْن ص استجبط، ٌبْ ٞبی یه استجبط وبسأذ، تؼشیف ٔسأِٝ ب استفبدٜ ا افضایص سضبیٕٙذی ث

 ٛاستٝ ٞب، ا٘تخبة ٚ اسصیبثی ساٜ ضُخ

ٝث اٞذاف آٔٛصش،  جلسِ دّن خٕغ ثٙذی ٚ ٘تیدٝ ٌیشی، تىٕیُ پس آصٖٔٛ ٝث ٔٙظٛس تؼییٗ ٔیضاٖ دستیبثی 

 وبسثست ػّٕی یبدٌیشی ٞبی خذیذ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ

 
ٛی پس اص اتٕبْ خّسبت، ٜٚ ٌٛاٜ ٔدذدا تٛسظ پشسطٙبٔٝ سضبیت ص٘بض ٔبیطی ٚ ٞٓ ٌش ی ٞٓ ٌشٜٚ آص

ّیُ وٛاسیب٘س ٚ اس ٌشفتٝایٙشیر ٔٛسد اسصیبثی لش تبیح ٝث ٚسیّٝ تط  ٘   SPSSثٝ وٕه ٘شْ افضاس  ٚ
 خٟت تؼییٗ تغییش ٔؼٙبداس سضبیت ص٘بضٛیی دس ٌشٜٚ آصٔبیطی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت. 

ِ ّا  یافت

طشاف استب٘ذاسد  6/30ٞب ٔیبٍ٘یٗ سٙی ضشوت وٙٙذٜ سَب  7/6( ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٔذت اصدٚاج 2/4سبَ )٘ا

ٖ، ت ضٙبختی ٘ظیش سٗ ضشوتٞبی خٕؼیدس ٞیر وذْا اص ٔتغیش ( ثٛد.2/3)ا٘طشاف استب٘ذاسد وٙٙذٌب
ٚ  ٔذت اصدٚاج تفبٚت ٔؼٙبٔیضاٖ  ٜٚ آصٔبیص ٚ وٙتشَ ٚخٛد ٘ذاضت.تطػیالت   داسی ثیٗ ٌش

ٞبی دس ٔشضّٝ 2٘طشاف استب٘ذاسد( سضبیت ص٘بضٛیی وُ دس خذَٚ )ٔیبٍ٘یٗٚ  اٞبی تٛغیفیضبخع

ٝ تفىیه ٌشٜٚ آٔذٜ است.  پس آصٖٔٛ ٚ ،پیص آصٖٔٛ  پیٍیشی ث
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 )ًورُ کل(: هياًگيي ٍ اًحراف استاًدار رضایت زًاضَیي2جدٍل 

 پيگيري-پس آزهَى-گرٍُ آزهایص ٍ گَاُ در هرحلِ پيص آزهَى

 پيگيري پس آزهَى پيص آزهَى گرٍُ

یٗ رضایت کل یٗ ا٘طشاف استب٘ذاسد ٔیبٍ٘ یٗ ا٘طشاف استب٘ذاسد ٔیبٍ٘  ا٘طشاف استب٘ذاسد ٔیبٍ٘

 63/6 44/157 22/7 30/158 73/9 140 آصٔبیص

 47/9 60/138 38/9 9/138 14/9 40/138 ٌٛاٜ

 

تطّیُ وٛاسیب٘س استفبدٜ  اص آ٘دب وٝ ثٝ ٔٙظٛس ثشسسی ٔذاخّٝ آٔٛصضی اص استجبط ٞذفٕٙذ صٚخیٗ اص

ٖ ٘تبیح آصٔٛ شسسی لشاس ٌشفت.ضذ، دس اثتذا ٔفشٚضٝ ٞبی آصٖٔٛ آٔبسی تطّیُ وٛاسیب٘س ٔٛسد ث ِٛ  ٖ
ٕٞسٙٗی  (.  < 05/0P) ٞب ٚخٛد ٘ذاسد٘طبٖ داد وٝ دس تٕبْ ٔتغیشٞب تفبٚت ٔؼٙبداسی ثیٗ ٚاسیب٘س

ٌشٜٚ  2اسیب٘س ٞب دس آصٖٔٛ ثبوس ثٝ ٔٙظٛس ثشسسی ٕٞسب٘ی ٔبتشیس وٛاسیب٘س ٞب ٘طبٖ داد وٝ وٛ

ٝ یص فشؼپییذ ثب تٛخٝ ثٝ تب .(P=42/0  ;F ;53/0ثشاثش ٞستٙذ) ٞبی آصٖٔٛ تطّیُ وٛاسیب٘س ث
 ُ ّی ٔٙظٛس تبثیش ٔذاخّٝ آٔٛصضی استجبط ٞذفٕٙذ صٚخٗی ثش سضبیت ص٘بضٛییٚ  ِٔٛفٝ ٞبی ٖا اص تط

ٔتغیشٜ و ٛیی وُ ٚ زٛاسیب٘س یه ٔتغیشٜ ٚ زٙذ  ٙذ استفبدٜ ضذ، یه ٔتغیشٜ ثشای ٕ٘شٜ سضبیت ص٘بض

ٖ وٝ ٘تبیح آ  آٔذٜ است. 3َ ٖ دس خذٚٔتغیشٜ ثشای صیش ٔمیبس ٞبی آ

 اثير هداخلِ ارتباط ّدفوٌد زٍجييت: خالصِ  تحليل کَاریاًس 3جدٍل 

 بر رضایت زًاضَیي ٍ هَلفِ ّاي آى هرحلِ پس آزهَى

 ضریب اتا df SS MS F α هٌبع تغيير عَاهل

 سضبیت ص٘بضٛیی وُ
 61/0 001/0 26/29 31/76 31/76 1 پیص آصٖٔٛ

 9/0 001/0 95/154 25/1662 25/1662 1 ٌشٚٞی

 سضبیت اص ضخػیت ٕٞسش

 53/0 001/0 34/19 23/11 23/11 1 پیص آصٖٔٛ

 74/0 001/0 39/50 82/15 82/15 1 ٌشٚٞی

 سغص استجبط صٚخیٗ
 45/0 001/0 12/14 21/22 21/22 1 پیص آصٖٔٛ

 86/0 001/0 80/97 35/43 35/43 1 ٌشٚٞی

 ضُ تؼبسؼ صٚخیٗ
 35/0 004/0 23/10 29/12 29/12 1 پیص آصٖٔٛ

 79/0 001/0 27/67 20/39 20/39 1 ٌشٚٞی

 ساثغٝ خٙسی صٚخیٗ
 31/0 005/0 03/9 31/16 31/16 1 پیص آصٖٔٛ

 75/0 001/0 23/54 89/26 89/26 1 ٌشٚٞی

 62/0 001/0 34/30 66/25 66/25 1 پیص آصٖٔٛ اٚلبت فشاغت
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 58/0 003/0 93/23 54/24 54/24 1 ٌشٚٞی

 الٛاْ ٚ دٚستبٖ

 28/0 013/0 2/6 87/4 87/4 1 ص آصٖٔٛپی

 35/0 011/0 35/8 7/6 7/6 1 ٌشٚٞی

 

ّیُ وٛاسیب٘س دس سضبیت ص٘بضٛیی ٚ ِٔٛفٝ  05/0دس سغص   Fٔمذاس ٞبی آٖ،ثش اسبس ٘تبیح تط

سٚا٘طٙبختی -آٔٛصضیوٝ ٔذاخّٝ سیستٕبتیه ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت  (.3)خذَٚٔؼٙبداس ثٛد

ٖ تبثیش ٔی ٌزاسد.  بیت ص٘بضٛیی ٚ ِٔٛفٝثشسضاستجبط صٚخیٗ   ٞبی آ
ّیُ وٛاسیب٘س ثٝ ٔٙظٛس ثشسسی تغییش ٝ  ٘تبیح تط ٕ٘شٜ وُ سضبیت ص٘بضٛیی ٌشٜٚ آصٔبیص ٘سجت ث

 َ ٝ پیٍیشی دس خذٚ ٖ دس ٔشضّ ٜ است. 4پس آصٔٛ  دسج ضذ

 يل کَاریاًس تاثير هداخلِ آهَزش سيستواتيکخالصِ تحل: 4جدٍل 

 کل رضایت زًاضَیي در هرحلِ پيگيريًورُ  ارتباط زٍجيي بر

 df SS MS F α هٌبع تغيير عاهل

برضایت 

 زًاضَیي کل

 81/0 44/0 3/1 3/1 1 پیص آصٖٔٛ

 31/0 38/0 3/0 3/0 1 ٌشٜٚ

 
 َ ٝ ضبوی اص  ػذْ تفبٚت ٔؼٙبداس ٕ٘شٜ وُ سضبیت ص٘بضٛیی دس ٔش 4٘تبیح خٚذ ضّٝ پیٍیشی ٘سجت ث

ٝ  -ٔٛصضیدسیبفت تبثیش استفبدٜ اص ٔذاخّٝ آ تٛاٖپس آصٖٔٛ است. ثٙبثشاٗی ٔی سٚا٘طٙبختی ثش٘ٔب

 سیستٕبتیه استجبط صٚخیٗ اص پبیذاسی ٔٙبسجی ثشخٛسداس است.

ِ گيري  بحث ٍ ًتيج

ذ صٚخیٗ دس ٌفتٍٛی ٞذفٕٙپژٚٞص ضبضش ثب ٞذف ثشسسی اثشثخطی ثش٘بٔٝ سیستٕبتیه آٔٛصش 
بیح پژٚٞص ضبوی اص آٖ ثٛد وٝ ٔذاخّٝ ٘ت .ٞبی ٔختّف آٖ ا٘دبْ ٌشفتسضبیت ص٘بضٛیی ٚ خٙجٝ

. ٞبی ٔختّف آٖ وٕه وشدٜ استٗ ثٝ ثٟجٛد سضبیت ص٘بضٛیی ٚ خٙجٝآٔٛصضی ٌفتٍٛ ٞذفٕٙذ صٚخی

ٚ  ٞبی استجبعی ثش سضبیت ص٘بضٛیپیص فشؼ ایٗ پژٚٞص ثش ٔجٙبی اثش ٔٙفی ضؼف ٟٔبست ٛد ی ث

تٛا٘ٙذ تٛا٘بیی ایدبد یه استجبط  ٔی ٞبثستٗ ایٗ ٟٔبست تٕشیٗ ٚ ثٝ وبس ،ایٙىٝ صٚخیٗ ثب ثبصآٔٛصی
ٛد  ٞذفٕٙذ ٚ ٔٛثش سا وست وٙٙذ ٚ ٝث تجغ آٖ ٌبْ ٟٕٔی دس افضایص سضبیت اص ص٘ذٌی ص٘بضٛیی خ

ثشداس٘ذ. تبثیش اثش ٔثجت ایٗ سٚش ثش سضبیت ص٘بضٛیی صٚخٗی ضشوت وٙٙذٜ سا ٔی تٛاٖ دس ساستبی 

 "پزیشش  ٚ ضٙبخت خٛد"ذفٕٙذ ٔثُ اغَٛ ٚ فٖٙٛ سٚش ثٝ ساضتی تجیٗی وشد. اغَٛ ٌفتٍٛی ٞ
ذ خٛد ٚالؼی 1991)ٔیّش ٚ ٕٞىبساٖ،  "پزیشش ٚضٙبخت عشف ٔمبثُٚ" ( ثٝ صٚخیٗ وٕه ٔی ٙو
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سا ساضت تش ٙیٗ  ٍ٘شش ٚ ػمیذٜ عشف ٔمبثّطبٖ ػمیذٜ لّجی ضبٖ سا ساضت اثشاص وٙٙذ ٚ ٕٞس ضبٖ ٚ

ٙذ.  ضذٖ ٚ ساضت تشثٝ اٗی ٚسیّٝ ثٝ ضُ تؼبسؼ ٔیٖب خٛد  لجَٛ وٙٙذ ٚ اثشاص ٚخٛد وٕه ٙو

ٍی ٔثجتی ثب سضبیت ص٘بضٛیی داسد. وٝ ٕٞجستد ثخص ثسیبس ٟٕٔی اص استجبط است ٕٞیٗ اثشاص ٚخٛ
ثٝ ضىّی غٕیٕب٘ٝ ٚ ٝث  ،ثذٖٚ پشخبضٍشی ،یٗ است وٝ صٚخیٗ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔثجتٞذف اثشاص ٚخٛد ا

ٝ . یىی دیٍش اص اٞذاف ثٝ ٞٓ پیٛستٝ خٛد سا اثشاص وٙٙذ ػٙٛاٖ یه ٚاضذ افضایص آٔٛصضی ایٗ ثش٘ٔب

خٛد سا ثٝ لٛاػذ دس ایٗ ٘ٛع تػٕیٓ ٌیشی لٛاػذ سخت خبی است.  "تػٕیٓ ٌیشی ٔطبسوتی"
 ٚ ضس ٞٓ ٞذف ثٛدٖ ٚ تطشیه ٔسبػی سا افضایص ٔی دٞٙذ وٝ ایٗ أش ٝث ٜدا٘ؼغبف پزیشی دا

ٌشدد. افضایص سضبیت خٙسی ٔی استجبط ٚافضایص سغص  ،٘ٛثٝ خٛد ثبػث ایدبد ػبعفٝ ٔثجت

سجت ٔی ضٛد وٝ فشد  "ٚ لغغ ٘ىشدٖ ضشف عشف ٔمبثُ "دادٌٖٛش "یبدٌشفتٗ ٟٔبست ٕٞسٙیٗ 

ٗ    ٙذ ٕٞسشش ثشای اٚ اسصش لبیُ است ٚ ٝث اٚاضسبس و اخبصٜ اثشاص ػمیذٜ اش سا ٔی دٞذ ٚ ای
ْب ا٘د ،صضیػالٜٚ ثش ایٗ ضشوت دس دٚسٜ آٔٛ ثشای افضایص سضبیت اص ضخػیت ثبضذ.تٛا٘ذ تجییٙی ٔی

صٔبٖ ثیطتشی سا وٙبس ٞٓ غشف ثٝ صٚخیٗ ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ وٝ ٞب تىبِیف ٚ تٕشیٗ ایٗ ٟٔبست

ٛدٖ ثبػث افضایص غٕیٕیت ٚ افضایص وٙٙذ. ٛیی     افضایص ثب ٞٓ ث تٕبْ خٙجٝ ٞبی سضبیت ص٘بض
ٜٚ ثش ٕٞسش ثب سبیوٝ وٙذ ٞبی استجبعی ثٝ فشد وٕه ٔیٌشدد. ٔدٟض ضذٖ ثٝ ٟٔبستٔی فشاد ش اػال

ایٗ سٚ افضایص سٚاثظ ٔثجت ثب الْٛا ٚ دٚستبٖ ٘یض ضبغُ  اص سبص٘ذٜ ثشلشاس وٙذ ٚ ای ٔٛثش ٚٞٓ ساثغٝ

دست آٔذ. ٘تبیح ٝثب الْٛا ٚ دٚستبٖ وٝ دس ایٗ پژٚٞص ثیٗ تجییٙی است ثشای ثٟجٛد سٚاثظ ا ضٛد ٚ

ٚ   (،2011)ضشیفیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ ،(1388ٕىبساٖ)ٞ ش ثب پژٚٞص ضیذسی ٚتطمیك ضبض وبسٞبٖ
(  ٕٞسٛ ثٛد. دس پژٚٞص ضبضش ٔطذٚیت ٞبیی 2013ٖ )ٚایتض ٚ ٕٞىبسا (،2009خٛا٘یًٙ) (،2009)

ٕٔىٗ ثبػث ٔذاخّٝ آٔٛصضی تٛسظ خٛد پژٚٞطٍشاٖ اخشا ضذٜ است وٝ ٘یض ٚخٛد داضتٝ است. 

ت ضشوت دس ّٚ ٕٞسٙیٗ ضشوت وٙٙذٌبٖ اص ٔیبٖ افشادی وٝ خٛد داٚعوبٞص سٚایی  پژٚٞص ضٛد 
ٛد٘ذثش٘ تخبة ضذ. بٔٝ آٔٛصضی ث ٙٙذٜ ٕٔىٗ است ثبػث ، ٘ا بثشاٗی اٍ٘یٜض ثبالی افشاد ضشوت و ٙث

٘تبیح ث ذٜ اص پژٚٞصسٌٛیشی ٘تبیح پژٚٞص ضذٜ ثبضذ. ثب ایٗ ضبَ ثب تٛخٝ ثٝ  پیطٟٙبد  ،ٝ دست ٔآ

جبط ٞذفٕٙذ صٚخیٗ ثش سبیش ٔذاخّٝ آٔٛصضی استتب دس پژٚٞص ٞبی آتی اثشثخطی ٔی ضٛد 

ٞبیی ثب ٔطىالت ٘یض تبثیش ثش خب٘ٛادٜ ٚ ٙذ خٛ ػبعفی ٚ ٕٞجستٍی خب٘ٛادٌیخب٘ٛادٜ ٔب٘ٞبی وبسوشد
ٔٛسد پژٚٞص ٚ ثشسسی لشاس ٌیشد. ٕٞسٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ وبسآٔذی ٚ سِٟٛت  ٚیژٜ ٘ظیش پشخبضٍشی

ٝ ٞبی آٔٛصش صٚخیٗ لجُ اص اصدٚاج ٚ ثؼذ وٝ ضٛد فٖٙٛ آٖ پیطٟٙبد ٔی ٔفبد اٗی آٔٛصش دس ثش٘ٔب

 ٚاج ٔٙظٛس ٌشدد.اص اصد
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