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 -آموزشي مرکز کارکنان خانواده -کار کاهش تعارضات و همکاران با بهبود روابط بر کيفيت زندگي درماني حاضر، بررسي اثربخشي هدف از انجام پژوهش مقدمه:

 .اصفهان بود شهر( س) الزهرای درماني

 مرکز ی آماری پژوهش را کليه کارکنان آزمون و پيگيری و همراه با گروه شاهد انجام شد. جامعه پسآزمون،  این مطالعه به روش نيمه آزمایشي با طرح پيش ها: روش

 گروه دو در تصادفي به صورت که بود( س) الزهرا درماني -آموزشي مرکز کارکنان از نفر 93 شامل ها اصفهان تشکيل داد. نمونه شهر( س) الزهرای درماني -آموزشي
ای، آموزش کيفيت زندگي درماني را دریافت کردند؛ در حالي که گروه شاهد در  دقيقه 33 جلسه 3 طي آزمایش گروه. نفر( قرار گرفتند 15شاهد ) نفر( و 15آزمایش )

ر توصيفي )ميانگين و و سپس با استفاده از آما آوری گردید خانواده جمع -روابط با همکاران و تعارض کار های نامه پرسشها با کمک  داده. ليست انتظار قرار داشت
 .مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت SPSSافزار  ( در نرمRepeated measures ANCOVAاستنباطي )آزمون  انحراف معيار( و

گروه ( P < 331/3و  F=  483/13) خانواده -( و تعارضات کارF ،331/3 > P=  138/99نمرات روابط همکاران )کيفيت زندگي درماني در بهبود آموزش  ها: یافته

 .مؤثر بوددر طول زمان آزمون و پيگيری نسبت به گروه شاهد  آزمایش در مراحل پس

توان نتيجه گرفت که  دارد. بدین ترتيب مي کارکنان خانواده -کار کاهش تعارضات و همکاران با بهبود روابط داری بر معنيتأثير  کيفيت زندگي درماني گیری: نتیجه

 .خانواده مؤثر است -روابط با همکاران و کاهش تعارضات کارکيفيت زندگي درماني جهت بهبود 

 ، کيفيت زندگي درمانيتعارضات، خانوادهکار، همکاران،  با روابط واژگان کلیدی:

 
 -کیفیت زندگي درماني بر بهبود روابط با همکاران و کاهش تعارضات کاربررسي اثربخشي  .ماهر ریحانه، یوسفي زهرا، آرمان سرور ارجاع:

 485-439(: 478) 91؛ 1937مجله دانشکده پزشکي اصفهان . )س( شهر اصفهان یکارکنان مرکز آموزشي درماني الزهرا نیدر ب خانواده

 

 مقدمه

خدمات بهداشتي  ر  كتج مام،تار ا ط تات ممتيبا   بتا  ت م           

كتا  ا اا لان  تح    عنوان  باپاشرف  آن مام،ا را ر   مراكز بهداشي  

ی خدمات بهداشي ر مه   فع نااز مرام،ان ر  اب،ار گوناگون   رهنده 

. بر  ت   كننتد   مت مانند ناازهای مم  ر   ان    امي تاع  ف،الات    

طوان ندی آموزش  كا كنان مراكز بهداشي  ر  آموزش با مدرموكان   

طواند منجر با شنا اك  مشک ت آموزش ر ا طبتای   ر م ها ان آنمرام،

 (. 1كافا  آموزش   ا طبای   م  مام،ا شور )

كک  از عوامل مهم ر  طوان ند ازی كا كنانر ا ط ات با ه کتا ان  

هر انمان ر  محتا   مهم  ضاك  شغل  ا  . كک  از نکات  عنوان  با

با برقرا ی   اب  بتا ركرتران    رخانوارهر مد  ار كا ر طفرك    ع ارت

طركن عوامتل   محلوبر كک  از ا ا   نااز را ر. برقرا ی   اب  انمان 

 .(2)باشد  م ر  زندگ   فررخوش خي    موفبا  هر 

رر كا گر عوامل مخيلف  باعث مخد ش شدن   اب  ه کا ان م 

نجا های غار      ر  كج  ازمانر  قتابي   طوان با ه از آن م لا م 

بورن محا   ازمان ر موضع رفاع  كا كنان ناش  از زكر  ؤال  فتين  

ها   كنا  گذاشين ب،ض  از كا كنان مه  اب غ اط عتات   ع لکرر آن

(. با هر حالر ا ط ات با ه کا ان طأثار مه   بر ع لکرر 3اشا ه ن ور )

 مقاله پژوهشي
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طوانتد   (. ط،ا ضات ا ط اط  ر  محا  كا  م 4فرری    ازمان  را ر )

طواند بتا محتا     با خانواره طمری پادا كند   ط،ا ضات خانوارگ  م 

(. باشير مدكران امراكت ر مهتا ت ر  برقترا ی ا ط تات     5كا   اه كابد )

كننتد   بترای باتان     برای ع لکرر مؤثر ر  كا   ا حاتاط  قل تدار مت    

ا تيفاره  « بماا  مهتم »  كا « مهم  كنها  ب»ز ع ا اط  مانند اه ا  آن ا

یر زكت   برنامتا (. ا ط اطتات فراكنتدی ا ت  كتا   تاك       6) كننتد   م

   شور  م ر هداك ر  ه ری   كنيرل مدكرك  طو   آن انجام  ازمانده

( 7-8) برنتد  باشيری م  ی با ك ج ا ط اطاتر مدكران از زمان خور بهره

 ط اطات مؤثر برای مدكران اه ا  بماا ی را ر.  بر ه ان ا اسر ا 

خانوارهر نوع  ط،ا ض بان نبش  ا   كا ر  آن  -ط،ا ضات كا 

ی كا ی   خانوارگ  از هر ر  طتر    از  ها نبشفشا های حاصل از 

ط،ا ض  رBurke   Greenglass(. 9شور ) برخ  مهات نا ازگا  م 

كا ر  آن فشا  ناش   راند خانواره  ا نوع  ط،ا ض بان نبش  م  -كا 

بتا كکتدكرر    هتا  من تا كا    خانواره ر  برخ  از  ی ی حاحاها نبشاز 

ر انجام كج نبش )شغل  كا خانوارگ ( باعث    نكا از ازگا ی ندا ر. 

 . بتدكن طرطات ر  (11) رگترر   مت رشوا ی ر  انجام رارن نبتش ركرتر   

ر  نتو  طتداخل شتامل     ی ی شغل    خانوارگ  نياجاها نبشط،ا ض 

  ع تا ت   بتا (. 11) باشد م « طداخل از محا  كا  با خانا   بر عکس»

كا انيظتا ات   زمتان    افيد  مخانواره زمان  اطفاق  -ر طداخل كا رركر

  شخص  فترر نا تازگا  ا ت    اكتن     زندگ  صر  شده برای كا  

 (.12) شور  می منجر با اكجار مشک ت ر  ر  حاحا نا ازگا 

ی مماكل مربوت با كا    خانواره با طو  ع تده بتر   ی    پاشانا

ی شغل    خانوارگ    كا ه ان ط،ا ض ها  اف،الط،ا ض ماان حد ر 

 -خانواره   كا  -ا  . اگرچا اصح ح كا  افياك ط ركزخانواره  -كا 

ر اما بان اكتن ر  ط تاكز   شور  می كکدكرر ا يفاره ما  بازندگ  اغل  

ی ها نبشخانواره با مماكل مربوت با  -ان كا عنو كا چرا مور را ر؛ 

زنتدگ  بتا  تاكر     -ه مری    التدكن  ر  خانتا اشتا ه را ر   كتا     

ی امي تاع ر  هتا  گتر ه ی غار شغل  فترر ماننتد عضتوك  ر     ها نبش

 .(13) ا  ی مذه    ... مربوت ها  اف،ال

شتناخي  ر    های مخيلف  برای به تور ميغارهتای   ان     ش طاكنون

های  ازمان  طد كن   با كا  گرفيتا   گوناگون از م لا محا های  محا 

  شتناخ   ر   ش(14) فراشتناخ  طوان با  شده ا   كا از آن م لا م 

( 16) آگتاه   ذهتن  بر م ين    ر مان Van Dijk (15) ركالکياج ر مان 

 طنظام به ور بر بيواند ا   م کن ناز ر مان  زندگ  . كافا اشا ه ن ور

 ی حتتوزه ر  مدكتتد ر متتان    ش كتتج كتتا شتتور  اقتتع متتؤثر هاجتتان

 از  ضاك  بهزكمي ر ا طبای اكجار هد  با   باشد م  شنا   مث     ان

 زندگ  باف  ر ...   افمررگ  ه چون   ان  اخي الت ر مان   زندگ 

 ر  Beck شتناخي     كکترر  طركات   از ر متان  اكتن . ا   شده طد كن

 شنا ت  مث ت      ان بتا  Mihaly ف،الات   (ر طئتو ی 17بتالان  )  ی حوزه

Seligman   طو Frisch  (18)ا ت   شده طراح  . 

های گوناگون  اثربخش  كافا  زندگ  ر مان   ا  طاكنون پژ هش

 بتا عنتوان   .انتد  شناخي  بر    كترره  های مخيل    ان بر به ور  ازه

اثربخش  اكن   ش  ا بر بهزكمتي  ذهنت         ه کا ان ر  كاح مثال

كو تتف  طتتأثار آن  ا بتتر به تتور حتتاالت      ر آقتتاك (19)اماتتد ا ی 

پر     بها ی اثر اكتن   ش  ا بتر    گل(ر 21-21شناخي  مار ان )   ان

بتتر  اثتتر آن  ا امتتام    كج تتا    (22) شتتناخي  هتتای   ان  تترماكا

 .اند ن ورهبر    ( 23) اضحراب   افمررگ 

زنتدگ     كافات   اثربخشحاضرر ط،اان  ی هد  از انجام محال،ا

خانواره كا كنان مركتز   -ر مان  بر   اب  با ه کا ان   ط،ا ضات كا 

 .ر مان  الزهرای )س( شهر اصفهان بور -آموزش 

 

 ها روش

  بتا   ش كا آزمتاك  نا تا     1395-96اكن طحباق ر   تال طحصتال    

آزمتونر   پتاش  ی طجرب  با ر  گر ه آزماكش   شاهد   ط   تا مرحلتا  

  ا پتژ هش  ی آمتا ی  مام،اانجام شد.  ای فيار  هآزمون   پاراری  پس

 اصتفهان  شتهر ( س) الزهترای  ر متان   -آموزشت   مركز كا كنان ی كلاا

طشکال رار. با طوما با اكن كا محال،ا از نو  كا آزماك  بورر با ازای هتر  

 از نفتر  31 ها شامل (. ن ونا24شد ) نفر انيخاب م  15گر ه باكد حداقل 

 آزمتاكش   گتر ه  ر  ر  طصتارف   بتا صتو ت   كتا  بور اكن مركز كا كنان

م،اا هتای    ر بتا پتژ هش    . نفر( قرا  گرفينتد  15شاهد ) نفر(   15)

پزشک  )كا با  ر عدم  مور مشک ت حار   ان ال 51طا  21شامل  ن 

ی ا لاا بر    شد(   ط اكل بتا شترك  ر  ملمتات       ك ج مصاح ا

غا ت  باشتير از  تا ملمتا ر  گتر ه      ها بتور.   ناما طک ال كررن پر ش

 ر  دكشتد ی  فيتا   مشتک ت   مور   ر  گر هآزماكشر عدم مشا ك  

 .  های خر ج ر  نظر گرفيا شد م کناز با عنوان  تاملم طول

      ری ا هتتاام، ط تتق ر از كا كنتتاننفتت 31 ب،تتدر ی ر  مرحلتتا

   شتاهد  گتر ه  ر  ر   طصتارف  صتو ت   بتا    شدند انيخاب خر ج

 ر  آزمون امرا شد؛ پاش گر ه ر  هر برای  پس. گرفيند قرا  شكآزما

آموزشت  نداشت ر كا كنتان     ی گونا برنامتا  گر ه شاهد هاچ كا   حال

گر ه آزماكشر آموزش كافا  زندگ  ر مان  )ه تراه بتا طکتالا  ر     

 هفيتا  چها   طحان ملمات   طکالا  ر  منزل   بحث گر ه (  ا 

 ی بتر ا تاس بمتيا    ای رقابتا  91 ی املم 8 (   ر ملما ر ی ا هفيا)

نهتم   ی ( ر كاف  ن ورند. ر  نهاكت ر ر  ملمتا  18) Frischآموزش  

آزمون امترا   ض ن مر   محال  گذشيا   پا خروك  با  ؤاالتر پس

ر  هفيا ب،د طت  كتج گرره تاك  مجتدر گتر ه آزمتاكش         . گرركد

هتای   پا خروك  بتا  تؤاالت آنتان   ر كافت  بتازخو ر از آمتوزش      

هتای   آزمتون  هتای هتر ر  گتر ه    ر كافي ر پاراری امرا شتد   ن ونتا  

 خانواره     اب  با ه کا ان  ا طک ال ن ورند.  -ط،ا ض كا 
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 . نمایی از روش انجام پژوهش1شکل 

 

از اط ام ر  ه ها با شکل فشرره پس  الزم با ذكر ا   كا آموزش

ن تاك  از   1  امرای پاراری با گر ه شاهد ناز ا اكتا گرركتد. شتکل    

 .رهد فراكند انجام پژ هش  ا نشان م 

  1متتد ل  ر خ صتتا  طتتو   بتتامحيتتوای ملمتتات آموزشتت   

 .ا   آمده

ر  پژ هش حاضر با منظو  ا زكاب    اب  با ه کا انر از مبااس 

ا تيفاره شتد كتا طو ت  محببتان       ؤال  14ا ط ات با ه کا ان شامل 

گتذا ی گرركتد؛ بتا     ای ن تره  طراح    با صو ت مبااس پنج ر متا 

 ی   اب  بهير با ه کا ان بور   نبحتا  ی باالطر نشانا ی طو ی كا ن ره

برش  نداش .   اك  محيوا   صو ی اكن مبااس طو ت  ميخصصتان   

متتو ر طأكاتتد قتترا  گرفتت    ه متتان  ر  نتت  آن بتتا   ش ضتترك  

Cronbachs alpha با ر   آمد. 89/1ر 

 ی نامتا  خانواره ناز پر ش -مه   نجش مازان شدت ط،ا ض كا 

( 25) ه کتا ان    Carlsonخانواره  -ی ط،ا ض كا ب،د چند   ؤال 18

)كتام     1 ی  تؤاالت از گزكنتا    پا ت   ی مو ر ا يفاره قرا  گرف . رامنا

بور. اكتن  )كام   موافبم( با صو ت مبااس لاکرت  5 ی مخالفم( طا گزكنا

پر يا  شتهر شتاراز اعي ا كتاب  شتده        341مبااس پاش از اكن ر  بان 

(. 26 نج  آن ر  اكران منا   گتزا ش شتده ا ت  )    های   ان  كژگ 

   Carlson .رهد ی باالطر ر  اكن آزمونر ط،ا ض باشير  ا نشان م  ن ره

 نامتتتا  ا بتتتا   ش ضتتترك     پر تتتشه کتتتا ان پاكتتتاك  اكتتتن   

Cronbachs alpha  (. اكتن ابتزا    25) كررندگزا ش  87/1طا  78/1بان

نهاك  طو   پنج ميخصص  ی پس از طرم ا   بازطرم ا   طأكاد طرم ا

متو ر  (ر 91/1) Cronbachs alphaضترك   ی  ر  اكن حاحا   محا  ا

 ا يفاره قرا  گرف .

طوصاف  )ماانران   انحترا    بخش ر  ر  شده آ  ی  م ع های راره

( ر  Repeated measures ANCOVAا تتين اط  )آزمتتون  م،اتتا (  

 ,version 21, IBM Corporation) 21ی  نمتتخا SPSSافتتزا   نتترم

Armonk, NYی پتژ هش   گرف    فرضتاا  قرا    طحلال  طجزكا ( مو ر

 -كتا   كافا  زندگ  ر مان  بر به ور   اب  بتا ه کتا ان   ط،ا ضتات   »

 .بر    شد« را ی را ر خانواره طأثار م،ن 

 

 ها افتهی

 خانواره -ن رات   اب  ه کا ان   ط،ا ضات كا  ها نشان رار كا كافيا

آزمون   پاراری گر ه آزماكش نم   با گتر ه شتاهد    ر  مراحل پس

طغاار ن وره ا  ؛ با طو ی كا ط،ا ضات كاهش كاف      اب  به ور 

 (.2پادا كرر )مد ل 

ر از بان ميغارهتای رموگرافاتج  ا ر   4های مد ل  بر ا اس راره

را ی بتر   ابت  ه کتا ان       ی خدم  طأثار م،نت   شدهر  ن    اببا

خانواره نداش . بر حم  ن رات حاصل از اثر اصل   -ط،ا ضات كا 

)آموزش كافا  زنتدگ  ر متان (ر عامتل زمتان بترای ميغاتر   ابت         

را   خانواره غار م،نت   -ر ط،ا ضات كا را    برای ميغا ه کا انر م،ن 

ی  های برآ  ره شده ماانرانرا ی بان  بور؛ بدكن م،ن  كا طفا ت م،ن 

آزمون    پس  آزمون   مراحل پاش ی ن رات   اب  ه کا ان ر  مرحلا

 (. P < 111/1پاراری مشاهده شد )

 مورد تأیيد بر اساسآزمودني های 
 نفر 98: معيارهای ورود و خروج و انتخاب غير تصادفي 

 نفر 15: تخصيص در گروه شاهد

 صفر نفر: خروج به علت عدم همکار

 نفر  15: پس آزمونشرکت در 

 نفر 15: شرکت در پيگيری

 نفر 15: تحليل شده

 تخصيص افرادپيش آزمون 
 به تصادف 

 پيگيریپس آزمون 

 تجزیه و تحليل

 نفر  15: تخصيص در گروه آزمایش

 صفر نفر: عدم دریافت مداخله

 نفر  15: پس آزمونشرکت در 

 نفر 15: شرکت در پيگيری

 نفر 15: تحليل شده

 نفر 8:  خروج از مطالعه به عدم رضایت

 صفر نفر: خروج به علت عدم حضور مستمر

 نفر  93 : گروه هاگمارش تصادفي در 
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 Frisch (11) آموزشی کيفيت زندگی برگرفته از بستهی آموزش جلسات . محتواي1 جدول

 جلسه فيلاتکو  جلسهي محتوا، هدف اتجلس

م ين  بر ه کا یر ط،اان اهدا  گر هر ذكر قوانان گر ه   طأكاد بر طوما كامل م احث    ی م،ا فا   آشناك  اعضای گر ه با كکدكررر اكجار كج  ابحا ی ا ل ملما

زندگ ر باان هد  ر  ه   منحق  ی خانواره     اب  با ه کا انر نبش   اه ا  اكن ميغارها ر  طجربا -ط ركنات مربوتر طوضاحاط  مرط   با ط،ا ضات كا 

 آزمون ر مانر امرای پاش

خانوارهر    كا  ط،ا ضات كاهش   ش مو ر ر  افرارر صح   بازخو ر بر      شده انجام طکلا  بر ق لر مر  ی ی ملما از م احث  خ صا ی ا اكا ی ر م ملما

 زندگ  كافا   خ نام ناما پر ش ط ركن ی  ؤاالتر ا اكا با پا     محال  بندی كا ر م ع محا  ر  با ه کا انمؤثر  ا ط ات ر  مؤثر اصل  عوامل شرح

 خانواره   كا  ط،ا ضات كاهش ط،اان مه 

 پنج مدل اندر آموزش شده شامل اعضا ر   ا خانواره -كا  ط،ا ضات باشيركن كا هاك  شاخا بر      ق ل  ی ملما م احث از ای خ صا ی ا اكا   بازنرری ی  وم ملما

 Circumstances, attitudes, standards that we define for ourselves, importance, and other factors influencing satisfaction of life)  اها

 ك ج با خانواره -كا  ط،ا ضات شراك    ها موق،ا  انوا  با ر اشا ه(C( )شراك  ا ل )طغاار ی  كشا مو ر ر  بحث   ها آن مو ر ر  طوضا   ( CASIOكا 

   ا ي،دارها   هار ر يا  رها ن،   طکناج از خانوارهر ا يفاره -كا  ط،ا ضات طغاار   ش با افرار آشناك  مه  هاك  ا ي،ا ه   ها مثال از اعضار ا يفاره

 ر م ی  كشا مو ر ر  مخيصر   كل  ی خانوارهر اشا ه -كا  ط،ا ضات طغاار  صول  اه ر  بهير خورآگاه  منزل مه  ر  آن از ا يفاره چرونر  شرح

(A   ر بر) اعضا بازخو ر 

ر (A( )نررش طغاار) آن م حث ر مان شرح   م حث ی اراما  ؤاالتر با پا     شراك  طغاار با مربوت طکناج بر      گذشيا ی ملما م احث مر   ی چها م ملما

 ه راه ای هميا با  های   بنااركن فرضاات خوركا ر افکا  شامل شناخي  خحاهای ی كننده اكجار  حوح با آشناك  ه کا انر با   اب  مو ر ر  طوضا  ا اكا

 ه کا ان با   اب  به ور برای  آموزش خانر  طکلا  عنوان با   زانا ا يرس ث   طکناج از ا يفاره پا  ر   كا ی   پر ش   اب  ر  با مثال

   گراك  ك ال طوضا  ر(S( )ا ياندا رها طغاار) آن م حث ر مان شرح   CASIO م حث ی اراما ق لر ی ملما م احث از ای خ صا ی ا اكا   بازنرری ی پنجم ملما

 شور؛ شامل   م  خانواره -كا  ط،ا ضات منجر با اكجار كا هاك  ا زش   ا ياندا رها طغاار مه  هاك  طکناج ی هاوالر ا اكا ی ا ي،ا ه از ا يفاره با آن مضرات

 با   اب  نا ضاكي  كا اب،اری ر  اهدا  كررن اعضار كارراش  بازخو ر بورنر بر    عال  خال  نا بورن خوب اصل   گراك  ك ال با م ا زه طکناج

 ب،د هر با  ابحا ر   ؤاالط  كررن محرح طکناج از ا يفاره با خانر  طکلا  عنوان با شور م  شامل  ا ه کا ان

ر (O) ها حاحا  اكر ر   ضاك  طبوك   ( I) ا لوك  طغاار های ر  كشاCASIO م احث ی طکالا ر اراما بر      ق ل ی ملما م احث بر كوطاه  مر   ی ششم ملما

 طوما مه  ر  مرغ طخم   د طکناج مثالر شرح با ه راه شارمان  كاج   م ط ركن   نار    های ا لوك  طغاار ی  زمانا ر  CASIO كا برر از ا يفاره

 طکلا  خانر  ی   ا اكا اعضا بازخو ر بر   منزلر  ر  طکلا  مه  آن ی ا اكا   خانواره   كا  های حاحا ی كلاا با اعضا

 های طکناج   اصول با اعضا كررن شدهر آشنا انجام ط ركنات  ( O)  ( I) ی  كشا ر  مو ر ر  افرار بازخو ر ق لر بر    ی ملما م احث از ای خ صا ی ا اكا ی هفيم ملما

 غنای اصل   خوكشين با احيرام بحث با ر  كا ر اشا ه مؤثر ا ط ات   ركرران با كا ی   نفسر ك ج عزت های شاخا شامل ر مان  زندگ   كافا  از ركرر مرط  

 با مؤثر ا ط ات برقرا ی باعث كا پژ هش ميغارهای با مرط   ا ط اط  های مها ت از ط،داری كررن با نفسر محرح اعي ار افزاكش مه  ر  آن با مربوت ر  ن 

 طکلا  خانر  ی اعضا   ا اكا از بازخو ر كا یر ر كاف  زندگ  ر  ها آن كررن پااره بر اعضا طشوكق   ها آن با مرط   های مثال   شور م  ه کا ان

 ی ملما اصول با  ابحا ر  افرار بازخو ر  اكجر بر    خانوارگ  مشک ت عنوان   خانواره ق لر ط،رك  ی ملما ر  شده محرح اصول بر كوطاه  مر   ی هشيم ملما

 ی  كشا 5 از ا يفاره با آن به ور چرونر    خانواره از  ضاك  با مربوت شراك  باان  ؤاالتر ط،رك  با پا     ها آن با مربوت های مها ت   ق ل

كا یر  محا  ر  ه کا ان   خانواره مدكرك    خانواره اعضای با زندگ ر ا ط ات های حاحا ر  خ قا  مزاكای باان   خ قا  زندگ ر ط،رك  كافا  

 طکلا  خانر  ی بازخو ر   ا اكا مرط  ر ر كاف  های ا ي،ا ه از ا يفاره   زندگ  مخيل  اب،ار ر  اصول كا برر

 از ا يفاره بر طأكاد   CASIO مدل بر ر مان ر مر  ی زندگ  كافا  خصوص ر  بازخو ر ق لر ر كاف  ملمات ر  شده محرح اصول بر كوطاه  مر   ی نهم ملما

   عورر پر ش از پاشراری   ر مان نياكج حفظ مه   اق،  زندگ  ر  ط ركن طركق از آموزش  ی برناما ر يا  رهای كا برر بر زندگ ر طأكاد ط ام ر  آن

 آزمون پس ه کا یر انجام رلال با اعضا از پا  ر قد ران 

 

 زندگ  ر مان رر بر ا اس ن رات حاصل از آموزش كافا  ه چنان

(   زمان برای هاچ كتج از  خدم  ی  ن    اببااثر ط،امل  عامل كنيرل )

 را  ن ور. م،ن  خانواره -  اب  ه کا ان   ط،ا ضات كا ميغارهای 

هتتای   ابتت   نشتتان رار كتتا طوزكتتع راره Shapiro-Wilkآزمتتون 

   باشتد  خانواره ر  هر ر  گر ه نرمال م  -ه کا ان   ط،ا ضات كا 

 Repeated measures ANCOVAفرض ا يفاره از آزمون  اكن پاش

  عاك  شده ا  . 

با منظو  بر    برابری  ا كانس ميغارهتای   ابت  ه کتا ان      

ا تيفاره گرركتد   نيتاكج     Leveneخانوارهر از آزمون  -ط،ا ضات كا 

را ی بتان  ا كتانس   ابت  ه کتا ان        نشان رار كتا طفتا ت م،نت    

فترض ا تيفاره از    خانواره  مور نداش    اكن پتاش  -ط،ا ضات كا 

 ناز  عاك  شده ا  .  Repeated measures ANCOVAآزمون 
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 هاي مورد بررسی خانواده بر اساس گروه -. ميانگين روابط همکاران و تعارضات کار2جدول 

 انحراف معيار ±ميانگين  گروه مرحله متغير

 22/32 ± 14/2 آزمايش آزمون پیش همکاران روابط
 86/32 ± 26/2 شاهد

 26/45 ± 73/2 آزمايش آزمون پس
 46/32 ± 15/3 شاهد

 53/45 ± 87/2 آزمايش پیگیری
 46/32 ± 39/3 شاهد

 56/54 ± 26/4 آزمايش آزمون پیش خانواده -تعارضات کار

 86/55 ± 29/5 شاهد

 33/43 ± 58/2 آزمايش آزمون پس

 26/55 ± 19/4 شاهد

 42/45 ± 35/6 آزمايش پیگیری

 22/56 ± 44/3 شاهد

 

مه  بر    برابری كوا كانس ر    اب  ه کا ان   ط،ا ضتات  

مو ر ا تيفاره قترا  گرفت        Boxخانواره ر  ر  گر هر آزمون  -كا 

 را  بتان  عتدم  متور طفتا ت م،نت     نياكج با ر ت  آمتده حتاك  از    

خانواره ر  گر ه ر   تا   -كوا كانس   اب  ه کا ان   ط،ا ضات كا 

فتترض ا تتيفاره از آزمتتون  گاتتری بتتور   اكتتن پتتاش ی انتتدازه مرحلتتا

Repeated measures ANCOVA  .  ناز  عاك  شده ا 

هتای ميغاتر   ابت  ه کتا ان        برای بر  ت  برابتری  ا كتانس   

گاری ر  كلر از آزمون  ی اندازه ر   ا مرحلا خانواره -ط،ا ضات كا 

ا تيفاره گرركتد. بتر ا تاس نيتاكج اكتن آزمتونر         Mauchlyكر ك  

های  ابمتيا ر   تا مرحلتا ر  كتل بتا هتم طفتا ت         كوا كانس ميغار

 فتترض ا تتيفاره از آزمتتون   را ی  ا نشتتان نتتدار   اكتتن پتتاش  م،نتت 

Repeated measures ANCOVA (.3د ل  عاك  شده ا   )م 

 

هاي  به منظور برابري واریانس متغير Mauchly. نتایج آزمون 3جدول 

 گيري در کل ي اندازه وابسته در سه مرحله

 تغييرات منبع
 ی آماره
F 

 ی درجه

 1 آزادی

 ی درجه

 2 آزادی

 مقدار
P 

 978/2 2 245/2 998/2 همکاران روابط

 299/2 2 411/2 886/2 خانواده -کار تعارضات

 

 4ر  متد ل   Repeated measures ANCOVA آزمتون نياكج 

 آمده ا  .

ر از بان ميغارهتای رموگرافاتج  ا ر   4های مد ل  بر ا اس راره

را ی بتر   ابت  ه کتا ان       ی خدم  طأثار م،نت   شدهر  ن    اببا

خانواره نداش . بر حم  ن رات حاصل از اثر اصل   -ط،ا ضات كا 

زمتان بترای ميغاتر   ابت      )آموزش كافا  زنتدگ  ر متان (ر عامتل    

را   خانواره غار م،نت   -را    برای ميغار ط،ا ضات كا  ه کا انر م،ن 

ی  های برآ  ره شده ماانرانرا ی بان  بور؛ بدكن م،ن  كا طفا ت م،ن 

آزمون    پس  آزمون   مراحل پاش ی ن رات   اب  ه کا ان ر  مرحلا

س ن رات حاصل ر بر ا ا(. ه چنانP < 111/1پاراری مشاهده شد )

 تن    اثتر ط،تامل  عامتل كنيترل )     از آموزش كافا  زندگ  ر مان ر

  اب  ه کتا ان  (   زمان برای هاچ كج از ميغارهای خدم  ی  اببا

 را  ن ور.  م،ن  خانواره -  ط،ا ضات كا 

 آموزش كافا  زندگ  ر مان اثر اصل  عامل عضوك  گر ه  )

  ابت  ه کتا ان     آمتوزش( بترای ميغارهتای     ی ر  مبابل عدم ا اكا

(. P < 111/1را  بتتا ر تت  آمتتد ) م،نتت  ختتانواره -ط،ا ضتتات كتتا 

شراك  عامل زمان   عضوك  گر ه  ) را ی بان ه چنانر ط،امل م،ن 

 ختانواره  -  اب  ه کا ان   ط،ا ضات كتا  ( برای ر  ميغار پژ هش 

زماكش   شاهد (؛ بدكن م،ن  كا بان گر ه آP < 111/1 مور راش  )

 -  اب  ه کا ان   ط،ا ضات كا ی  را ی ر  ماانران ن ره طغاار م،ن 

آزمون   پاراری با  مور آمتد.   آزمون با پس پاش ی از مرحلا خانواره

ر صتد از طغااترات   ابت  ه کتا ان      1/56ضرك  اطا نشتان رار كتا   

 . ه چنتتانر باشتتد متت  مربتتوت بتتا آمتتوزش كافاتت  زنتتدگ  ر متتان 

مربوت با آموزش كافا   خانواره -از طغاارات ط،ا ضات كا  ر صد 7/28

الزم با ذكر ا   كا طوان آمتا ی بترای ط،ا ضتات    ا  .  زندگ  ر مان 

گتزا ش   85/1  برای   ابت  بتا ه کتا انر     81/1خانواره باالطر از  -كا 

  عناصر آموزشت  كافات    گرركد كا نشان رهنده كفاك  حجم ن ونا بور 

ی افتزاكش   ون اصول كافات  زنتدگ    پتنج شتاوه    زندگ  ر مان  ه چ

 خانواره  ا به ور بخشد. - ضاك  زندگ  طوانم  ط،ا ضات كا 
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 ها خانواده بر حسب گروه -روابط همکاران و تعارضات کار Repeated measures ANCOVA. نتایج آزمون 4جدول 

منبععععع 

 تغييرات
 متغيرها

مجموع 

 مجذورات

ی  درجه

 آزادی

ين گميان

 وراتذمج
ی  آماره
F 

 Pمقدار 
مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

روابط 

 همکاران

درون آزمودنی 

 ها آزمودنی

 962/2 252/2 221/2 772/8 292/61 2 184/122 )زمان( 1عامل 

 324/2 254/2 234/2 495/1 912/4 2 819/22 سن× زمان 

 348/2 263/2 186/2 738/1 122/12 2 225/24 ی خدمت سابقه×  زمان

 222/1 561/2 < 221/2 198/33 224/231 2 427/462 گروه×  زمان

 - - - - 964/6 52 143/362 خطا

 222/1 826/2 < 221/2 232/123 864/1116 1 864/1116 گروه ها آزمودنی آزمودنی  بین 

تعارضات 

 -کار

 خانواده

درون 

 ها آزمودنی آزمودنی 

 448/2 282/2 112/2 328/2 779/42 2 558/81 )زمان( 1عامل 

 298/2 253/2 242/2 462/1 789/25 2 579/51 سن× زمان 

 291/2 212/2 762/2 273/2 827/4 2 654/9 ی خدمت سابقه×  زمان

 984/2 287/2 < 221/2 488/12 322/185 2 644/372 گروه×  زمان

 - - - - 669/17 52 829/918 خطا

 222/1 612/2 < 221/2 958/42 462/714 1 462/714 گروه ها آزمودنی درون 

 

 بحث

 بتر   ر متان   زنتدگ   افاك پژ هش حاضر با هد  بر    اثربخش 

 كا كنتان  ختانواره  -كتا   ط،ا ضتات  كاهش   ه کا ان با   اب  به ور

 با ا  يان الزهرای )س( اصفهان انجام شد.

بتر ط،ا ضتات     ر متان   زنتدگ اثربخش    ش  ی نياكج ر  زمانا

ختانواره   -ها بر ط،ا ضات كتا   خانواره با نياكج طأثار  اكر   ش -كا 

هتا   ملک  محال،ات های كافيا طوان با م م لا آن از  باشد كا م ه مو 

ختانواره بتر    -آموزش مدكرك  ط،ا ضات كتا   ی   ه کا ان ر  زمانا

 ی كج تا  ر  حاحتا  امتام      ر(26)ختانواره   -به ور ط،ا ضات كتا  

 ختانواره  -اثربخش  كافا  زندگ  ر مان  بتر به تور ط،ا ضتات كتا     

اثربخش  آموزش ا ط ات محتو    ی ر با هع داله    ه کا ان    (23)

 نيتاكج  ره چنتان  اشتا ه كترر.   (27) ختانواره  -ور ط،ا ضات كا  بر به

كو تف      محال،ات آقاك از م لا با  ها پژ هشبا  اكر  طحباق حاضر

  زنتدگ  اثربخش    ش  ی ر  زمانا( 23)   كج ا  (   امام 21-21)

 ه خوان  راش . رشناخي  های   ان بر  اكر  ازه  ر مان

 ناات ط  ر  پتژ هش حاضتر   از آمتده  ر ت  ا بت  جكنيتا  با طوما با

 -كا  ط،ا ضات  ی كا    اب  به ور بر  ر مان  زندگ  افاك آموزش

 ر  گونتاگون   امي تاع  یهتا  خوا تيا    ازهاان كا گف  دكبا رخانواره

 جكطشتر  اكت    منتافع  طضتار  طتا  گررر  م باعث ه کا ان یكا    اب 

 افترار    ان  ت م      تازمان   شد ررركر ی و از .رهد  خ  مماع

. ا ت   منتافع  طضار امرهن با   ازمان  اصح   اب  گر  ر  ر ازمان

  كركمتد   ر تازمان  رشكپتذ  قابتل  م تارالت    طنا   الزما رنكبنابرا

 بر مه  آن از ها آموزش نكا   د  م نظر با . ا  ی فيا     جاناه

 یبرا آموخيند افرار كا ا   بورهمؤثر  كا كنان  ا ط اط  ا ض، به ور

  ا دكبا  رزندگ از  ك ضا آن با رن ال   ا ط اطات از  ك ضا شكافزا

 اصتل » ع تا ت از  اصتول  نكاكا  كنند  ك عا  زندگ ر   ا مهم اصل

 اصتل  ر . باشتد  م »  زندگ یم،نا به ور   زمان  افار ك ر  ن یغنا

 اكت     شتغل  یها ا يرس چرونا كار گرفيند كا كا كنان  رر  ن یغنا

 ن اكند. كنيرل مدت كوطاه   مدت بلند   ش ر  با  ا خور  شغل راغ

 مج تو   ر  اصل نكا با طوما   آن فنون     ش نكا   د  م نظر با

 بتا    كند دااپ شكافزا خلق   ابدك كاهش  منف جاناتاه طا كرر ك ج

 نكا كا كاف  ور به ه کا ان با  ا ط اط    شغل یها طنش ر اطرط نكا

 یم،نتا  اصتل  ط تق  بر. ن ور  كطبو  ا ه کا ان با  ابحا به ور رجكنيا

 نكرا طتر   م،نت  زمتان  هتر  ر  كا آموخيند كا كنان رآن فنون    زندگ

 ر  هتم    حاضر حال ر  هم آن   م     شارمان یبرا كا  ا یزاچ

  ات فاك مهم فن پنج ك ج با كا  نكا. ابندارا رر ب  مور  زندگ طول

 16 ر   نت اع  كشرا ر  راتااطغ نكطر  اره جاركا  ،نك  ر مان  زندگ

 یهتا  حتا اح ر  راات ا ياندا رهار طغ ر  راانررشر طغ راار طغ زندگ ب،د

 بتا  مترط     اطکال    كل  ك ضا شكافزا   ها  كا لو   یي ندك ضا

 . گرف  انجام آن

 دكت با رختانواره  -كتا   ط،ا ضتات  بر   ش نكا اثربخش  نااط  ر 

   طوما یما با كا كار گرفيند كا كنان   ش نكا ر  كا ما آن از گف 

  ا  زنتدگ  ب،تد  16 زمان هم كا اموزنداب  رزندگ یها  كا ي بر ط ركز

  ك ضا  شغل بخش ه چون ب،د جك از چنانچا   رهند قرا  نظر مد

 قابل اب،ار ر  طا كنند ط شر اند شده  شغل ا يرس رچا    را ند  ك 

 بتا  هتا  آن رناه چنت . آ  ند ر  ا ب یشيراب  ك ضا  زندگ طر كنيرل

 كا آموخيند ژهك  طو  با  ر مان  زندگ  افاك مهم فن پنج از ا يفاره

 .رهنتد  راات طغ  ا  خانوارگ    شغل  ناع  كشرا رلاأمم حل ك ج با

 یا گونتا  بتا   ا شتان   شغل شانر اهدا  شغل با نم   نررش رااطغ با

  شتغل  یها ا يرس   باشد ه اهنگ شانكها ا زش با كا ن اكند ماطنظ
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 یزكت   شتانر برنامتا  كا ياندا رها راات طغ با .نکند دااپ یطمر خانواره با

 كا   امح ر   ا ط،ا ض حداقل كا ینحو با ؛رهند رااطغ  ا شان  شغل

 رك تا  بتا  بختش  جكت  مشتک ت  یطمتر  متانع    كنند طجربا خانا  

 بر ا  يشانكر ا لوك گرا ك ال كنيرل ض ن ر  رناه چن. شوند ها بخش

 آن ك ج با طا رهند قرا   خانوارگ    شغل  ك  ا رارن انجام خوب

 بتا  هتا   ر آنرتر كر ی تو  از. بکاهند خانواره   ه کا ان رركمد فشا  از

 ر    حاضتر  حتال  ر  ا يرس كنيرل فنون    ر  ن یغنا اصل ك ج

 رناه چنت . رهند كاهش  ا خور   منف جاناتاه كا آموخيند مدت بلند

  برخ كا كار گرفيند گر ه نكا  رر  ن یغنا یها برناما    اطکال ط ق

   كتا    امح ر  آن  فع با قار  كا شناخي    ان    عاطف یازهاان از

 نكت ا بتا    كننتد   فتع   زندگ یها  امح رك ا ر   ا ميندان خانواره اك

   تد   مت  نظتر  بتا . رهنتد  كتاهش   ا  امح ر  هر ر  ط،ا ض  اطرط

ر  زنتدگ  از  ك ضتا  شكافتزا  بتا  منجتر  شتده  برش رره فنون مج و 

 كتاهش    ه کتا ان  بتا    ابت   به تور  رآن بتا رن تال     خلتق  شكافزا

 اصتل  ك تج  بتا  هتا  آن رناه چنت . ا   شده خانواره -كا  ط،ا ضات

    شتغل   زنتدگ ی بترا   ا  اهتداف  نتو  از كتا  آموخيند  زندگی م،نا

  ر   انیمار اهدا » ی ر يا  ا ر  كا ن اكند  كط،ر خور  خانوارگ

 . رراگ  می ما «یم،نو  

بر    اثربخش  آموزش كافا  زندگ   رما كا هد  اصل  از آن

با طومتا   ؛خانواره بور -ر مان  بر به ور   اب  كا ی   ط،ا ضات كا 

 زنتدگ   كافات   آمتوزش  طركق كا از طوان گف  با نياكج پژ هش م 

 .رار كتاهش   ا پزشتک   علتوم  كا كنتان  كتا ی    اب  طوان م  ر مان 

 زنتدگ   كافات   آمتوزش  طركق از كا رار ی حاضر نشان محال،ا نياكج

 .بخشاد به ور  ا كا كنان خانواره -كا  ط،ا ضات طوان م  ر مان 

هاك  راش  كا  ها محد رك  طحباق حاضر ه چون  اكر پژ هش

 علتوم  كا كنتان  اشا ه كرر كتا  آما یی  مام،اطوان با  از آن م لا م 

الزم ا   موان  احياات ر  ط، ام نيتاكج   ر      از اكن بورند  پزشک

 ابتزا  ه چنتانر  های ركرر  عاكت  گتررر.    ها   مکان با  اكر م ،ا 

 محتد ر  هتا   ابكا ز گررر  م باعث كا بور ناما پر ش رهااميغ  ابكا ز

ی ها  كمحد ر رركر از. باشد ناما پر ش با  ابكا زی ها  كمحد ر با

  تا ان) پتژ هش    نتو   آموزشترر    محبتق   کمتان ك طوان محال،ا م 

 .  ا نام برر ( شكآزما

 به تور  بترای  شتور  مت   پاشتنهار  با ر   آمتده  جكنيا با طوما با

 ر  اخيصاصت   های ر آموزشبا آن مربوت های حاحا      ان  ا ض،

كتا   ه چنانر بهيتر ا ت   . گررر اكا ا زمان هم كا كنان برای زمانا اكن

به تور  ری      زندگ  ر مان  ر  قال  بر شو   های كافا  آموزش

 .موضوعات شغل  ر  اخياا  كا كنان قرا  راره شور

 

 تشکر و قدردانی

بدكن   الا از م،ا ن  پژ هش  با ا  يان الزهرا )س(ر رانشراه علوم 

پزشک  اصتفهان   م،ا نت  پژ هشت  رانشتراه آزار ا ت م   احتد       

 .آكد ع ل م  اصفهان )خو ا ران( طشکر   قد ران  با
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The Effectiveness of Quality of Life Therapy on Improving Relationships with 

Coworkers, and Reducing Work-Family Conflicts among the Personnel in 
Alzahra Medical Education Center, Isfahan, Iran 

 
Reyhaneh Maher1, Zahra Yousefi2, Soroor Arman3 

 

Abstract 

Background: The main objective of this study was to evaluate the effectiveness of quality of life therapy on 

improving relationships with coworkers, and reducing work-family conflicts among the personnel in Alzahra 

Medical Education Center, Isfahan Iran.  

Methods: This was a quasi-experimental study with pretest, posttest, and follow-up method and control group. 

The statistical population of this research included all employees of Alzahra in Isfahan. The sample consisted of 

30 employees who were selected non-randomly, and randomly assigned to two equal groups of experimental and 

control. The experimental group received 9 treatment sessions of one and a half hours, under the training of 

quality of life therapy, while the control group did not receive any treatment. In the pretest, posttest, and follow-

up period, both groups completed the relationships with coworkers scale, and the 18-item questionnaire on work-

family conflict. The collected data were analyzed using descriptive (means and standard deviations) and 

inferential statistics (repeated measures analysis of variance). 

Findings: The quality of life therapy significantly improved the relationships with coworkers (F = 33.198;  

P < 0.001), as well as the work-family conflict (F = 10.480; P < 0.001) in experimental group, compared to 

control group. 

Conclusion: The results showed that quality of life therapy has an effect on improving relationships with 

coworkers, and reducing work-family conflicts.  
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