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های  ان زوجشناختی( زوجین، از می شناختی و درماندگی روان بر رضایت زناشویی و سالمت روان )بهزیستی روان سازی زناشویی انریچ توانمندبخشی برنامة راث منظور بررسی به :دهیچک

آزمایشی  روش تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بـررسی قـرار گرفتـند. این پـژوهش از نـوع شبـه  زوج به 22آباد،  کننده به مراکز مشاوره شهرستان خرم مراجعه

پرسشنامه وضـعیـت زنـاشویی  و (ENRICH)کنندگان، پرسشنـامه رضایت زناشویی انریچ  می شـرکتآزمون، در مورد تما آزمـون همراه با گـروه کنتـرل بود. در مرحـله پیـش و با پیـش

شناختی،  شناختی و آشفتگی روان بـرای سنـجـش بـهـزیـستـی روان  (MHI-28) روانــی تـمقیـاس سـالم بـرای سنــجـش رضـایـت زنـاشـویی، و (GRIMS)سـت اک ـ روگلـومبـ

سازی زناشویی )شش جلسه هفتگی(، شرکت کردند، درحالی که اعضای گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. بعد از اتمام های گروه آزمایش در برنامة توانمند سپس زوج اجرا شدند.

آزمون، تأثیر کوواریانس نشان دادند که پس از کنترل اثر پیشنتایج حاصل از اجرای تحلیل آزمون قرار گرفتند.  ها مورد پسهای دو گروه با همان پرسشنامه برنامة مداخله، مجدداً زوج

زناشویی از یک طرف رضایت زناشویی و بهزیستی          برنامة توانمندسازی زناشویی در گروه آزمایش بر هر کدام از متغیرهای مورد بررسی معنادار بود. براساس این نتایج، برنامه توانمندسازی

 است. های گروه آزمایش شده شناختی زوجاده و از طرف دیگر، باعث کاهش مشکالت زناشویی و آشفتگی روانشناختی را افزایش دروان

 
Abstract: To examine the efficacy of marital enrichment program on marital satisfaction and mental health (psychological well-being and psychological 

distress) of couples, among the couples referred to the concelling centers in Khorramabad (Iran), 26 couples were selected randomly, and assigned to 

experimental and control groups. Since this research was quasi-ex-perimental with pretest design and control group, before performing the enrichment 

program, the questionnaires of Enriching and Nurturing Re-lationship Issues, Communication and Happiness (ENRICH), Golombok-Rust Inventory of 

Marital   State (GRIMS), and Mental Health Inventory-28 (MHI-28) were completed by all participants as pretest. Then couples of experimental group 

participated in marital enrichment program during 6 weekly sessions, while the control group remained on the waiting list. After the final session of 

intervenetion program, all couples of the two groups completed the same questionnaires again as post-test. The results of analysis by covariance indicated 

that after controlling the effects of covariate variables (pretest), the efficacy of marital enrichment program on experimental group was shown to be 

significant in each of the dependent variables. According to these results, marital enrichment program has increased marital satisfaction and psychological 

well-being on one hand, and decreased marital problems and psychological distress on the other hand.  
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