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درماني تلفيقي رفتاري  بررسي اثربخشي زوجحاضرپژوهش  هدف: چكيده
 مراجعان مرد شاغل در شركت ملي نفت 4 بر افزايش رضايت شغلي3گروهي
آزمون با گروه آزمون، پسدر اين پژوهش از طرح تجربي و پيش روش .اجرا شد

-  زوج بودند كه به20وهش شاملكنندگان در پژشركت. كنترل استفاده شد
گيري تصادفي ساده از جامعه انتخاب و در دو گروه آزمايش و روش نمونه

درماني تلفيقي زوج(افراد دو گروه قبل و بعد از مداخله . كنترل قرار گرفتند
برنامه .  را تكميل كردند5، پرسشنامه شاخص توصيف شغل)رفتاري گروهي
. اي يك بار برگزار گرديداي بود كه هفته دقيقه45 جلسه 12درماني شامل 

تودنت و تحليل اس t، 6هاي پژوهشي از آزمون لونبراي تجزيه و تحليل داده
نمرات دو گروه آزمايش و كنترل با استفاده از : هايافته . استفاده شد7كواريانس

نتايج آزمون نشان داد كه  .تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
هاي مقياس آماري معناداري بين نمرات گروه آزمايش و كنترل در خردهتفاوت

اما تفاوت . ماهيت كار، رضايت از سرپرست و رضايت از همكاران وجود دارد
هاي رضايت از حقوق دريافتي و مقياس در خرده01/0معناداري در سطح 

پژوهش نتايج  .شرايط ترفيعات بين نمرات گروه آزمايش و كنترل مشاهده نشد
درماني تلفيقي رفتاري گروهي، رضايت از همكاران، سرپرست نشان داد كه زوج

گونه معناداري افزايش داده در حالي كه روي رضايت از و ماهيت كار را به
رو از اين .حقوق دريافتي و رضايت از شرايط ترفيعات تاثير مثبت نداشته است

 ماهيت كار، سرپرست و رضايت از(هاي افزايش رضايت شغلي يكي از راه
درماني تلفيقي رفتاري گروهي خصوص زوجهدرماني بتوجه به زوج) همكاران

باشد و رضايت از حقوق دريافتي و شرايط ترفيعات نيز از عوامل ديگري مي
  .پذيردچون مقدار حقوق و شرايط ترفيعات بيشتر تاثير ميهم

زناشويي، رضايت  پرسشنامه شاخص توصيف شغل، رضايت :هاكليد واژه
  .ي  درماني تلفيقي رفتاري، گروه درمانشغلي، زوج

H. Ghazizadeh., (M.A) & A. Shafiabady., 
(Ph.D) 
Abstract: The purpose of this study is to examine the 
efficacy of group integrative behavioral couple 
therapy on enhancement job satisfaction of clients of 
workers in National Iranian Oil Company in Tehran. 
In this research was used experimental design based 
on pre-test, post-test with control group. The 
participants were 20 couple that selected randomly 
from population and settled in experiment and control 
groups. Each participant in two groups, before and 
after intervention (group behavioral couple therapy) 
completed job descriptive index (JDI). For research 
analysis used Leven s test, t. test for independent 
groups and Covariance analysis. Treatment program 
was 12 sessions with 45 second per sessions and one 
day per week. The results of the analysis test of 
covariance showed that group integrative behavioral 
couple therapy was effective in satisfaction of the 
work itself, supervision and coworkers and treatment 
wasn’t effective in satisfaction of pay and promotion 
opportunities. The results of the present study 
showed, group integrative behavioral couple therapy 
was effective in satisfaction of the work itself, 
supervision and coworkers. It was concluded, for 
enhancing job satisfaction (satisfaction of work itself, 
supervision and coworkers) should used group 
integrative couple therapy and pay quantity and 
opportunities proportion were effected with  pay and 
opportunities satisfactions. 
Key words: integrative behavioral couple therapy, 
group therapy, marital satisfaction, job satisfaction, 
job Descriptive index questionnaire (JDI) 
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  مقدمه
چه باقي چه عامل انساني از سازمان حذف شود آنترين سرمايه سازمان است، چنان انسان مهم   

آالت، تجهيزات، وسايل، ابزار مادي و ها، ماشينماند يعني عوامل و امكاناتي چون ساختمانمي
ر جهت انسان است كه د .خودي خود قابل استفاده نبوده و هيچ ارزشي نخواهند داشتغيره به

ترين دارايي سازمان است كه هرگز در ترين و باارزشدارد و بزرگبهبود و تكامل زندگي گام برمي
كه سودآوري سازمان گردد؛ در حاليها منعكس نميهاي سود و زيان شركتها و صورتترازنامه

 اصل هرگاه بر سر اين. ها پشتوانه موفقيت يك سازمان هستندواسطه انسان است و انسانهب
ها ، فعل كليدي در خلق ثروت، منابع انساني ماهر خواهد بود، ناگزير سازمانتوافق شود كه نهايتاً

  ).1380اظمي، ك(چنين پذيرش اين منبع تجهيز نمايند بايد خود را براي توسعه، نگهداري و هم
 سالمت مغز و بنابراين از يك طرف. كنداقتصاد و صنعت را مغز و نيروي دست انسان اداره مي    

صورت منطقي و هايي كه بتوان بهها و روشنظر است و از طرف ديگر كشف راهمد ينيروي انسان
 انتقال اين سود و بهره به جامعه و برداري بيشتر در صنعت و ماالًدر واقع براي توليد بهتر و بهره

  ). 1381تيفين و كورميك، (افراد از آن استفاده كرد 
باشد كه تاثير ها ميها با آن روبرو هستند، مساله شغل و اشتغال آني كه انسانل مهمئاز مسا     

و اين مساله بالطبع در كشورهاي گذارد شگرفي بر فرد و وضعيت اقتصادي جامعه برجاي مي
ترين ويژگي كه فردي شاغل بايد داشته باشد مهم. ست اجهان سوم از اهميت بيشتري برخوردار

  .وري فردي و جمعي برسد، رضايت شغلي استتا بتواند به بهره
نظر هاپاك رضايت شغلي مفهومي پيچيده و چندبعدي است كه با عوامل رواني، اجتماعي و به    

  ).1382، آباديشفيع(شود جسماني ارتباط دارد و تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي
 از عوامل مهم آن يكيذارد كه گير مي كاركنان تاثيت شغلي بر رضايعلل و عوامل مختلف    

 و )1995، 1گرينبرگ و بارون(باشد يقه ارتباط با همسر مي و طريت خانوادگيمربوط به وضع
ح يطور صحهست بي قادر نيق عاطفي و شكست در عالي خانوادگيهال وجود بحرانيدلكارمند به

 و 2نيدورب(ود شي مي فرديراثربخشي و غي شغليتيبه شغل خود توجه كند و دچار نارضا
  ).1989همكاران، 

ت يش دادن رضايا با افزايم كه آين سوال بوديدنبال پاسخ به ابهن پژوهش يرو در انيز اا    
  كند؟يدا ميها هم بهبود پ آنيت شغلي، رضايدرمان كاركنان با استفاده از زوجييزناشو

وجود آمده است و يكي از ه بهاي گوناگوني براي حل مشكالت بين زوجينها و شيوهديدگاه    
  .باشدمي درماني تلفيقي رفتاري نوين و اثربخش در اين زمينه، زوجرويكردهاي

                                                   
1. Greenberg, & Baron  
2. Durbin     
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هاي  مطرح شد و از مداخله1 توسط جكوبسن و كريستنسن1995كرد در سال ين رويا     
ن ي اي درمانيهاوهير شيكرد با ساين روي تفاوت ا.كندتلفيقي و رفتاري در درمان استفاده مي

 مشكالت دو ي بعد از بررسي رفتاريدرمان زوجيهاوهيخصوص شهگر بي درويكردهاي  دراست كه
 يشود ولين مي باعث مقاومت در زوجن مساله قاعدتاًي و اگرددي مياقدامات درماننفر، شروع به 

را به لحاظ گر يهمد نيشود تا زوجيد ميتاك 2رشينام پذ بهياهي پايعامل يرو ابتدا ،وهين شي ادر
 ي درماني و از مقاومتشان نسبت به درمان كاسته شود و سپس راهبردها،رندي بپذشتري بيعاطف
  .شوديارائه م

شتر ين بي مراجعيدرصد بهبود گري نسبت به رويكردهاي ديوه درمانين شي در اگرياز طرف د    
  ).1999، 3دنون (بوده است

شود كه ات اوليه شامل برنامه سنجش ميمراحل اين درمان بدين صورت است كه جلس    
زا و هاي مشكلپذيري، موقعيتمحتواي اين جلسات شامل ارزيابي اندوهگيني، سطح مسووليت

گيرد در مرحله بعد مصاحبه انفرادي با هر يك از زوجين انجام مي. باشداي مينكات مثبت رابطه
هاي راهبردسپس روي . گيردرار مي مورد بررسي قفرازناشوييلي مثل خشونت و رابطه ئكه مسا

شود كه شامل پذيرش همدالنه، منفك شدن از مساله، باالبردن آستانه پذيرش عاطفي تمركز مي
-هاي تغيير رفتار پرداخته ميدر مرحله بعد به استراتژي. باشدمراقبتي مي تحمل و آموزش خود

ستنسن و يكر(شود ساله ميهاي ارتباطي و حل متشود كه شامل مبادله رفتار، آموزش مهار
  ).2000جكوبسن، 

 73 تا 70انجام گرفت، مشخص شد كه حدود )  2001(طبق فراتحليلي كه توسط جانسون    
 جلسه مورد درمان قرار 12 تا 10درصد افرادي كه توسط رويكرد تلفيقي رفتاري در طول 

 4گورمن(اري درمان شدند هاي رفت درصد طبق مداخله35كه فقط گرفتند، بهبود يافتند در حالي
  ).2002و جكوبسن، 

 زوج با روش تلفيقي 21 توسط جكوبسن و همكارانش روي 2000مطالعه ديگري در سال     
رفتاري و رفتاردرماني كالسيك صورت گرفت و نشان داد كساني كه با روش تلفيقي رفتاري 

.  درماني كالسيك درمان شدنددرمان شدند رضايت زناشويي باالتري دارند تا زوجيني كه با رفتار
 درصد بود 64 درصد و رفتار درماني كالسيك 80درصد بهبودي درمان تلفيقي رفتاري 

 ).2000جكوبسن و كريستنسن، (

                                                   
1. Jacobson & Christensen  
2. Acceptance  
3. Donovan  
4. Gurman  
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 بر رضايت شغلي كاركنان، وضعيت اثربخشطوري كه عنوان شد يكي از عوامل مهم همان    
اي در اين زمينه انجام نگرفته و داخلهباشد كه در داخل كشور كار مها ميرضايت زناشويي آن

بيشتر ساير متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به كارايي 
درماني تلفيقي رفتاري، در اين پژوهش اثربخشي اين رويكرد بر رضايت شغلي باالي رويكرد زوج

  .كاركنان مورد بررسي قرار گرفته است
  

   پژوهشروش
- آزمون با گروه كنترل ميآزمون و پسپژوهش حاضر از نوع تحقيق آزمايشي با طرح پيش    

  .باشد
صورت تصادفي در گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند و از هر دو گروه قبل از هها بآزمودني    

آزمون گرفته شد و نتايج پس از انجام مداخله از دو گروه پس. آزمون گرفته شدمداخله، پيش
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  
  پژوهشجامعه آماري 

لت نارضايتي زناشويي به مركز مشاوره به عجامعه آماري اين پژوهش شامل زوجيني است كه     
 پژوهش را در يبود كه جامعه آمار زوج 100 ن افراد  شاملي تعداد ا.شركت نفت، مراجعه كردند

دادند، داراي تحصيالت ديپلم و  تحقيق را تشكيل ميهمه زوجيني كه جامعه آماري. گرفتنديبرم
 سال يا كمتر از 15  سال قرار داشتند، حداكثر40 تا 25باالتر از ديپلم بودند، در دامنه سني 

كه زوجين علت اين. كار بودندها گذشته بود و مردان متاهل در شركت نفت مشغول بهازدواج آن
تر بودند و براي انجام درمان مستعدترند د كه در دسترسدر اين دامنه سني انتخاب شدند اين بو

هاي قبلي كه در زمينه رضايت زناشويي صورت گرفته داراي از طرف ديگر پژوهش). 2004، 1سو(
  ).1985گرين هاوس و بيتل،  ؛1985، 2گسر و وايت برن( همين خصوصيات بودند

  .ش و كنترل با همديگر همگن شدند  از نظر تحصيالت، سن، مدت ازدواج و شغل، دو گروه آزماي
  
  
  
  

                                                   
1. Su  
2. Gaesser  & Whitbourne   
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  گيرينمونه و روش نمونه
 زوج را شامل 100 كه  ساده از جامعهي زوج بود كه به صورت تصادف20نمونه پژوهش  شامل     
در دو گروه آزمايش و كنترل قرار  ساده ي تصادفيريگروش نمونه شدند و دوباره به انتخابشديم

  .گرفتند
  

  ابزار پژوهش
ساخته شده و ) 1969 (1توسط اسميت، كندال و هيولين رسشنامه شاخص توصيف شغلپ    

  . باشدگيري رضايت شغلي ميترين ابزارهاي اندازهترين و دقيقيكي از رايج
) 1972(، كندال و هيولين )1969(مطالعات انجام شده توسط اسميت، كندال و هيولين     

ها در مطالعه اول آزمونو براي خرده% 89و % 86 برابر ضريب اعتبار اين پرسشنامه را به ترتيب
در ) 1369(ارشدي و همكاران . اندگزارش نموده% 93تا % 62و در مطالعه دوم % 92تا % 59بين 

-و براي خرده %71پژوهش خود بر روي كاركنان صنعت نفت جنوب، ضريب اعتبار كل را برابر با 
اي بر روي معلمان مدارس در مطالعه) 1373(غني . اندگزارش نموده% 85تا % 73ها بين آزمون

دست هب% 89تا % 65ها بين آزمونو در خرده% 85راهنمايي اهواز نيز، ضريب اعتبار كل  را 
  ).1374عطار، (آوردند 

ازآزمايي برابر با روش بو به% 86روش تصنيف برابر با ضريب اعتبار كل را به) 1374(عطار     
  .دست آورده استهب% 73ضريب اعتبار كل را برابر با ز ي ن)1378(ويسي و اعالم كرد % 87

منظور بررسي روايي پرسشنامه، نتايج اين آزمون را با به) 1969(اسميت، كندال و هيولين    
  .اندگيري رضايت شغلي مقايسه نموده و روايي همگراي آن را تاييد كردههاي اندازهساير روش

 توصيف شغل با پرسشنامه خشنودي شاخصمبستگي بين پرسشنامه ه) 1369(ارشدي     
. گزارش نموده است% 71تا % 53ها بين آزمونو براي خرده% 66 سيارد را برابر –شغلي كوئين 

-هب% 59تا % 42ها را بين آزمونو ضريب روايي خرده% 46ضريب روايي كلي را ) 1373(غني 
و % 75) 1374(ضريب روايي همگرا در مطالعه عطار چنين هم). 1374عطار، (دست آورده است 
  .گزارش شده است% 87تا % 59 ها بينآزمونضريب روايي خرده

 
  روش اجرا

 زوج 170به مركز مشاوره شركت نفت مراجعه كردند  زمان موردنظر تعداد زوجيني كه در    
ه احتمال ريزش كعلت اينبه.  زوج شرايط شركت در پژوهش را داشتند100بودند كه حدود 

                                                   
1. Smith, Kendall & Hulin   
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دادند و تشكيل مي) آزمايش و كنترل( زوج 20زوجين وجود داشت نمونه آماري اين پژوهش را 
افراد ) 1384آبادي، شفيع(ست  ا نفر12 زوج يعني 6چون حداكثر افراد در جلسات گروه درماني 

ردند كه  زوج شركت ك4 زوج و در ديگري 6در يك گروه . مورد آزمايش در دو گروه جاي گرفتند
  .ها مساوي بودشرايط درمان آن

درماني  جلسه زوج12شوهران دو گروه پرسشنامه توصيف شغل را تكميل كردند و سپس     
ن ي ايطرح درمان ( روي گروه آزمايش صورت گرفتباريكاي اي هفته دقيقه45تلفيقي رفتاري 

. )ارائه شده است) 2004(و سو ) 2000(سن ستني است كه توسط كريپژوهش، براساس پروتكل
  .آزمون گرفته شدبعد از اتمام جلسات درمان، از دو گروه پس

 ين بعد از اتمام جلسات درمانيچن گرفته شد و هميكنندگان در پژوهش اجازه كتباز شركت    
منظور تجزيه و به.  صورت گرفت مربوطه گروه كنترل هم درماني اعضايش، برايگروه آزما

 . استودنت استفاده شدtژوهشي از روش تحليل كواريانس و هاي پتحليل داده
  

  هاافتهيگزارش 
 ي تساويمنظور بررساستودنت به t پژوهش، از آزمون لون و يهاهي فرضيقبل از بررس    
  آمده،1طور كه در جدول  همان. دو گروه قبل از مداخله استفاده شديهانيانگيها و مانسيوار

هاي دو ها و مقادير برابري ميانگينبراي آزمون همگوني واريانس tدير نتايج نشان داد كه مقا
توان اطمينان داشت كه هر دو گروه پيش از بنابراين مي. گروه از لحاظ آماري معنادار نيست

 .اجراي مداخله با يكديگر همگون بودند
  

   رضايت شغليهايمقياس استودنت براي خردهtخالصه محاسبات آزمون لون و آزمون  .1جدول 
  ستودنت براي تساوي ميانگين هاا t آزمون آزمون لون براي تساوي واريانس ها

 سطح معناداري درجه آزادي T سطح معناداري F مقايس ها
 22/0 18 26/1 65/0 21/0 ماهيت كار
 91/0 18 -11/0 95/0 004/0 سرپرست

 89/0 18 -13/0 17/0 99/1 حقوق دريافتي
 86/0 18 17/0 75/0 10/0  ترفيعات
 80/0 18 25/0 36/0 86/0  همكاران

  
ها براي محاسبه ميانگين. هاي سني گروه آزمايش و كنترل مي باشد مربوط به ميانگين2جدول 

  .هاي مستقل استفاده شده استاستودنت براي گروه تي از
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  كنترلهاي سني گروه آزمايش و استودنت براي ميانگينt خالصه محاسبات آزمون .2جدول 
 سطح معناداري F انحراف استاندارد ميانگين گروه

  آزمايش 72/4 90/32
 11/0 %23  29/4  60/33 كنترل

  
هاي سني دو گروه از  براي آزمون تساوي ميانگينتيدهد كه مقدار  نشان مي2نتايج جدول     

ه ميانگين سن دو توان اطمينان داشت كبنابراين مي. نادار نيست مع01/0در سطح لحاظ آماري 
  .گروه با همديگر مساوي بودند

براي . باشدهاي مدت ازدواج دو گروه آزمايش و كنترل مي مربوط به ميانگين3جدول     
  .هاي مستقل استفاده شده استاستودنت براي گروه t آزمون  ها ازمحاسبه ميانگين

 
 واج گروه آزمايش و كنترل هاي مدت ازد استودنت براي ميانگينtخالصه محاسبات  .3جدول 

 سطح معناداري F انحراف استاندارد ميانگين گروه
 56/4 20/8 آزمايش
 7/0 06/0  52/4  8  كنترل

  
هاي مدت ازدواج  مربوط به آزمون تساوي ميانگينتيدهد كه مقدار  نشان مي3نتايج جدول      

توان اطمينان داشت كه ن ميبنابراي. معنادار نيست. /01 در سطح دو گروه از لحاظ آماري
  .ميانگين مدت ازدواج دو گروه با همديگر مساوي بودند

درماني تلفيقي رفتاري گروهي رضايت فرضيه اول پژوهش موردنظر به اين صورت بود كه زوج     
 فتاين فرضيه مورد بررسي قرار گر. دهداز ماهيت كار مردان شاغل در شركت نفت را افزايش مي

  (p<0.01)01/0 از لحاظ آماري در سطح كهبود  18/14آزمون برابر با مربوط به پيش تيو مقدار 
 �چنين هم. آزمون تاثيري نداشته استآزمون بر روي نمره پسبنابراين پيش. معنادار نيست

بنابراين، . ست ا معنادار01/0 بوده و در سطح آماري كمتر از 92/0مربوط به اثر گروه برابر با 
  ).4جدول (ش ماهيت كار گروه آزمايش شده است وجب افزايمداخله م
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  مقياس ماهيت كار خالصه محاسبات تحليل كواريانس براي خرده.4جدول

منبع  مقياس
 پراش

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

پيش 
 18/14 06/27 1 066/27 تست

 92/0 34/266 1 34/662 گروه

35/0  
00/0 

 54/22 37/29 17 43/499 خطا

ت از يرضا
 ماهيت كار

    20 30289 كل
  

درماني تلفيقي رفتاري گروهي رضايت از سرپرست  زوجن صورت بود كهي به افرضيه دوم     
  .دهدمردان شاغل در شركت نفت را افزايش مي

 91/5پيش تست برابر با  مربوط به Tمقدار  ه  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت واين فرضي     
آزمون آزمون بر روي نمره پسبنابراين پيش. نيست  معنادار01/0بوده و از لحاظ آماري در سطح 

 بوده و در سطح آماري كمتر 81/19 مربوط به اثر گروه برابر با Fچنين هم.  نداشته استيتاثير
رضايت از سرپرست گروه بنابراين، مداخله موجب افزايش . ست امعنادار>p)   (01/00.01از 

  ).5 جدول (آزمايش شده است
  

  مقياس رضايت از سرپرست خالصه محاسبات تحليل كواريانس براي خرده.5جدول 

منبع  مقياس
 پراش

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

پيش 
 026/0 91/5 94/118 1 94/118 تست

 00/0 81/19 63/398 1 63/398 گروه
  12/20 17 05/342 خطا

رضايت از 
 سرپرست

    20 11154 كل
  

تلفيقي رفتاري گروهي رضايت از حقوق  درماني زوجنمود كهيان ميبفرضيه سوم پژوهش      
  .دهددريافتي مردان شاغل در شركت ملي نفت را افزايش مي

تست برابر با مربوط به پيش T مقدار اين فرضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و    
-تست بر روي نمره پسبنابراين پيش.  معنادار است01/0 بوده و از لحاظ آماري در سطح 17/28

 بوده و در سطح آماري 69/0مربوط به اثر گروه برابر با  Fاما مقدار . تست تاثيرگذاشته است
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ز حقوق دريافتي گروه آزمايش بنابراين، مداخله تاثيري بر رضايت ا.  معنادار نيست01/0كمتر از 
  .)6جدول  (نگذاشته است

  
  مقياس رضايت از حقوق دريافتيخالصه محاسبات تحليل كواريانس براي خرده. 6جدول 

منبع  مقياس
 پراش

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

پيش 
 00/0 17/28 25/25 1 25/25 تست

 69/0 16/0 14/0 1 14/0 روهگ
  89/0 17 24/15 خطا

رضايت از حقوق 
 دريافتي

    20 3877 كل
  

درماني تلفيقي رفتاري گروهي رضايت از شرايط زوجكه نيفرضيه چهارم عبارت بود از ا     
  .دهدترفيعات مردان شاغل در شركت ملي نفت تهران را افزايش مي

 بوده كه از 37/17 به پيش تست برابر با مربوطTو مقدار اين فرضيه مورد بررسي قرار گرفت     
 تست تاثيرتست بر روي نمره پسبنابراين پيش. ست ا معنادار01/0لحاظ آماري در سطح 

 01/0 بوده و در سطح آماري كمتر از 49/0مربوط به اثر گروه برابر با  Fچنين هم. گذاشته است
ترفيعات گروه آزمايش نگذاشته است يط بنابراين، مداخله تاثيري بر رضايت از شرا. معنادار نيست

  .)7جدول (
  

   خالصه محاسبات تحليل كواريانس براي خرده مقياس رضايت از شرايط ترفيعات.7جدول 

منبع  مقياس
 پراش

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

پيش 
 001/0 37/17 04/75 1 04/75 تست

 49/0 49/0 15/2 1 15/2 وهگر
  32/4 17 45/73 خطا

رضايت از شرايط 
 ترفيعات

    20 3401 كل
  

درماني تلفيقي رفتاري گروهي رضايت از همكاران  زوجنمود كهيان ميفرضيه پنجم پژوهش ب     
  .دهدمردان شاغل در شركت ملي نفت تهران را افزايش مي
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 77/1آزمون برابر با بوط به پيشمر Tو مقدار اين فرضيه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت     
آزمون آزمون بر روي نمره پسبنابراين پيش.  معنادار نيست01/0بوده و از لحاظ آماري در سطح 

 بوده و در سطح آماري كمتر 76/50مربوط به اثر گروه برابر با  Fچنين هم. تاثيري نداشته است
 از همكاران گروه آزمايش شده ضايتبنابراين، مداخله موجب افزايش ر. ست ا معنادار01/0از 

  ).8جدول (است 
  

  مقياس رضايت از همكاران خالصه محاسبات تحليل كواريانس براي خرده.8 جدول

منبع  مقياس
 پراش

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

پيش 
 201/0 77/1 01/17 1 01/17 تست

 00/0 76/50 26/487 1 26/487 گروه
  59/9 17 18/163 خطا

رضايت از 
 همكاران

    20 11538 كل
  

  يريگجهيو نتبحث 
 صورت گرفته و يت شغلي و رضاييت زناشوي در مورد رابطه رضايادي ز نسبتاًيهاپژوهش     

 و شودي كاركنان ميت شغلي در رضاي باعث بهبودييت زناشويش رضاينشان داده است كه افزا
 ،1اسمولدرز(  مرتبط و همبسته استي از زندگي كلي با نارضامنديشغل يتينارضان يچنهم

  ).1369كمپ،  از؛ 1983
وجود آورد يا آن را تشديد هتواند استرس شغلي را بل زندگي خانوادگي و مشكالت آن ميئمسا    

  ).1384كاليمو، (كند 
 نفر از 182روي اين پژوهش .  انجام شد2 توسط لينگارد و سابلت2002پژوهشي در سال     

 كه بر رضايت شغلي يمهندسين شاغل در استراليا صورت گرفت و نشان داد يكي از عوامل مهم
  .گذارد وجود تعادل بين زندگي زناشويي و شغلي استتاثير مي

رابطه بين كيفيت زندگي زناشويي و رضايت شغلي، " با عنوان 2003تحقيقي طولي در سال     
نتايج نشان داد كه .  انجام شد3 توسط استيسي راجرز"اي جنسيتيهالگوهاي طولي و تفاوت

  .شودكننده مي شغلي كاركنان شركتافزايش رضايت زناشويي باعث افزايش رضايت
                                                   

1. Smulders  
2. Lingard & Sublet  
3. Rogers  



 آباديعبداهللا شفيع و زادههادي قاضي

 106 1392  پاييز/16 شماره /دوره پنجم /فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني  

 طبقه متوسط يهايكي مكز– ييكاي نفر از امر125 يرو) 2003 (1 توسط بارنت و كامپويقيتحق
زان ي كاركنان باالتر باشد، به همان ميانوادگ و خييت زناشويانجام شد و نشان داد كه هرچه وضع

  . كنديدا ميش پيز افزايها ن آنيت شغليرضا
 انجام گرفت و يسازلي شركت اتومب11 نفر از 660 يرو) 2005 (2 توسط كسريگريق ديتحق    

  .شودي محسوب ميت شغليرگذار بر رضاي و تاثي اساسيها از مولفهييت زناشوينشان داد كه رضا
يعني .  بيان شد سه فرضيه از پنج فرضيه اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفتطور كه قبالًهمان    
كه مداخله توانسته است رضايت از ماهيت كار، رضايت از سرپرست و رضايت از همكاران اين

-هاي قبلي نيز، نتيجه حاضر را تاييد ميپژوهش. مردان شاغل در شركت نفت را بهبود بخشد
  .كنند

ا ي ين رضامنديين عامل در تعيترن همكاران و سرپرستان، مهمي بيهاروابط و مناسبت    
 يافتند همكاران شغلي كه كارمندان اجازه يدر مطالعه وان زلست هنگام.  استي شغليتينارضا

ه ي كار و سرمايهانهيافت و در عوض هزيش يشان افزاي شغليخود را انتخاب كنند رضامند
  .دا كرديكاهش پ

نشان داده كه برقراري روابط دوستانه، مشاركت، پذيرش، احترام به يكديگر  تحقيقات هاثورن    
  ).1379زادگان، عباس(گذارد توسط همكاران اثر عميقي بر رضايت شغلي افراد مي

 هايدوستياين نيازها شامل . نظر مزلو نيز يكي از نيازهاي كاركنان، نيازهاي اجتماعي استبه    
شود كه اگر تامين نشود، باعث نارضايتي و روابط ميان همكاران و رابطه با سرپرستان ميثابت 

  .باشدها وضعيت رضايت زناشويي كاركنان ميشود و از عوامل موثر بر آنشغلي مي
ت كار، سرپرست و يت از ماهيرضا( يت شغلي، رضاييت زناشويش رضايكه با افزاعلت اين     

 اين است كه كارمندي كه رضايت زناشويي باالتري دارد،ابد ييش ميز افزايكارمندان ن) همكاران
جه در محل ي است و در نتيشتري سالمت روان بداراي دارد، يكمترو استرس  يدغدغه خانوادگ

   كار كند وتواندي ميشتري بيتواند برقرار كند، با انرژي را با همكارانش ميكارش رابطه بهتر
ز ين شانيكار يت شغليرضا ،ن عواملي ا و بالطبعتواند داشته باشديمز ي نيشتري بشرفتيپ

  .افتيش خواهد يافزا
هاي رضايت شغلي، رضايت از حقوق دريافتي و رضايت از ترفيعات است كه در از ديگر مولفه    

نه انجام شده ين زمير ا كه دي قبليهاپژوهش.  معنادار نبوده استين پژوهش از لحاظ آماريا
  .كننديت ميافته حماين يز از اين) 1378 (يو عرب) 2004 (1، بلول)2004 (3ناكريژوهش سمثل پ

                                                   
1. Barnett  & Campo   
2. Keser  
3. Sinacore  
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ت كار، يت از ماهي رضايعني يت شغلي نشان داد كه سه جنبه از رضا)2004 (ناكريپژوهش س
 است ينيبشي و پيقابل بررس يي و زناشويط خانوادگيط و محيسرپرست و همكاران توسط شرا

ر يعات از مقدار و نسبت آن تاثيط ترفي و شرايافتيت از حقوق دري رضايعنيگر يو دو مولفه د
  .رديپذيم

بررسي تاثيرات سطح و مقدار پرداخت و شرايط " با عنوان )2004 (تحقيقي توسط بلول    
اين تحقيق در سال .  صورت گرفت"ترفيعات روي رضايت از حقوق دريافتي و شرايط ترفيعات

ديران و كارمندان انجام گرفت و نشان داد كه مقدار حقوق و نسبت  نفر از م162 روي 2004
  .شودترفيعات باعث تغيير در رضايت شغلي افراد مي

هاي سنتي  انجام دادند كه  شوهر در ميان خانواده40گروهي از محققين، پژوهشي را روي     
فراد مقياس سازگاري اين ا.  سال بودند10 سال و ميانگين مدت ازدواج 33داراي ميانگين سني 

زناشويي و پرسشنامه رضايت شغلي را تكميل كردند و نتايج نشان داد كه عواملي چون استرس 
خانوادگي، كشمكش خانوادگي و نقش خيلي زياد و پرفشار در خانواده، باعث نارضايتي شغلي 

 افراد به تري روي كاركرد شغليل مهم خانوادگي مثل طالق تاثير منفيئچنين مساهم. شودمي
  .گذاردجاي مي

چنين اين تحقيق نشان داد كه عواملي مثل حقوق باالتر و نسبت ترفيعات بيشتر منجر به هم     
  ).1985گرين هاوس و بيتل،  ؛1985گسر و وايت برن، (شود رضايت شغلي باالتري مي

ن سازمان عوامل رضايت شغلي در كاركنا"در پژوهشي كه با عنوان بررسي ) 1378(عربي     
كنند از رضايت شغلي  انجام داد مشخص نمود، كساني كه حقوق باالتري دريافت مي"بهزيستي

  .بيشتري برخوردارند
دهد، هاي اين پژوهش نشان ميشود و يافتههاي فوق استنباط ميطوري كه از پژوهشهمان    

باشند ولي  شغلي ميهاي مهم رضايترضايت از حقوق دريافتي و رضايت از ترفيعات از مولفه
گذارد و بيشتر با افزايش مقدار حقوق و نسبت ها تاثير ميافزايش رضايت زناشويي كمتر روي آن

  .كندها افزايش پيدا ميترفيعات، رضايت از آن
ست كه درصد باالتر حقوق و ترفيعات باعث ارضاي بيشتر نيازهاي فرد  ا اينزينعلت اين امر     

هاي فرد بيشتر ارضا شود، كامروايي شخصي و در نتيجه رضايت شغلي را در گردد و هرچه نيازمي
  ).1381كورمن، (پي دارد 

ها  در سازماني شغليتي كه دچار نارضاي كاركنانييت زناشوي به وضعشود كهيشنهاد ميپ    
ن يچنهم. ها درنظر گرفته شود آني براي و درمانياهستند، توجه گردد و اقدامات مشاوره

                                                                                                                          
1. Blaul  
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گر يج با همديرد و نتاي مختلف انجام پذيهاتر و در سازمان بزرگيها نمونهيوهش حاضر روپژ
  .سه شوديمقا
  

  يگزارسپاس
-ن پژوهش مساعدت نمودند، تشكر و سپاسي كه ما را در انجام اي كسانيان از تماميدر پا    
  .ديآيعمل م بهيگزار
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