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 خالصه 

های فردی هر یک از زوجین مادام در معرض تنش و زندگي زناشویي با توجه به تفاوت مقدمه:

ی گذشت و گذشت طي مسیر میسر نخواهد بود و همین امر میزان اختالف قرار داد که جز در سایه

ان خواهد آورد. این پژوهش با هدف بررسي باالتری از رضایت زناشویي را برای زوجین به ارمغ

سازی زندگي زناشویي براساس نظریه انتخاب بر گذشت و زناشویي زنان دارای اثربخشي آموزش غني

پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل  -آزمایشي از نوع پیش آزمون تعارض زناشویي در یک طرح نیمه

 انجام شد.

گیری نده به مرکز مشاوره تسنیم شهرستان شوش به روش نمونهکنسي نفر از زنان مراجعه  روش کار:

( n=  20( و یک گروه کنترل )n=  20صورت تصادفي در گروه آزمایش)داوطلبانه انتخاب شدند و به

سازی روابط زناشویي مبتني بر نظریه انتخاب در کنندگان گروه آزمایش تحت غنيقرار گرفتند. شرکت

 دریافت را آموزشي نوع هیچ کنترل شرکت کنندگان گروه و گرفتند قرار ای،دقیقه شصت یجلسه نُه

آزمون در متغیرهایي صمیمت زناشویي کنندگان دو گروه در مراحل پیش آزمون و پسشرکت .نكردند

ی ها به روش روش آماری تحلیل کوواریانس و با استفاده از بستهمورد سنجش قرار گرفتند. تحلیل داده

 انجام گرفت. SPSS-23ری افزار آمانرم

سازی روابط زناشویي براساس تئوری انتخاب به تفكیک در ابعاد فقدان نتایج نشان داد غني نتایج:

درصد و در مرحله  67و  27آزمون به ترتیب احساسات منفي و وجود احساسات مثبت در مرحله پس

نماید، همچنین این راهبرد تبیین ميدرصد از تغییرات متغیر وابسته را  36و  29پیگیری نیز به ترتیب 

درصد از  60و  49آزمون و پیگیری به ترتیب آموزشي برای سازه رضایت زناشویي در مراحل پس

 نماید.تغییرات متغیر وابسته را تبیین مي

 

 گذشت، رضایت زناشویي ،نظریه انتخاب ،سازی زندگي زناشویيغنيکلمات کليدی: 

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=200020&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_19345.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_19345.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=199817&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 مقدمه

رین حوادثي تیكي از مهمو تشكیل خانواده  1ازدواج 

(؛ در این راستا 1)رخ مي دهد انساني است که در زندگي هر

ترین کارکرد خانواده را انتقال فرهنگ و شناسان مهمجامعه

اند ما در پذیری دانسته و اظهار داشتهسایر باورها برای جامعه

رابطه، رشد ی سرشت و ذات یک موقعیت انساني و بواسطه

اما خانواده در راستای رشد و تعالي . شویمکنیم و انسان ميمي

انسان کارکردهای متعدد و موثر دیگر نیز دارد که در یک 

تعامل پویا میان تک تک افراد باهم و میان افراد و هویت 

گردد جمعي خانواده یا بعبارت دیگر سیستم خانواده بارز مي

  (.2پیوندد)و به وقوع مي

های جنسیتي، تغییر نقش ه بنا به دالیل متعددی چونک

تغییر انتظارات زناشویي، افزایش سطح خشونت رواني، 

عاطفي، جسمي و اجتماعي به دلیل فشارهای اجتماعي و 

های زنان در زندگي اقتصادی حال حاضر، افزایش قابلیت

تر  و کاهش ی بزرگاجتماعي کالن و به تبع در سطح جامعه

های زناشویي، تعدیل جنسیتي، فقدان مهارت هایتبعیض

های جدید های سنتي، تغییرات فرهنگي و سبکنگرش

ارتباطات فرازناشویي و ... شكل خانواده را تغییر و به دلیل 

سرعت این تغییرات و کاهش سطح آمادگي در زوجین میزان 

 (.3تعارضات و اختالفات افزایش چشمگیری یافته است)

های زناشویي در نتیجه عوامل تعارضافزایش مشكالت و 

در زندگي را  2و گذشت گذشتساز متعدد میزان زمینه

ی بروز مشكالت حاد کاهش و سیكلي معیوب را در زمینه

کند، در این راستا زاهد زناشویي همچون طالق مهیا مي

در پژوهش ( 4)بابالن، حسیني شورابه، پیری کامراني و دهقان

تری از ن متعارض سطوح پایینخود نشان دادند که زوجی

رضایت زناشویي و گذشت در روابط زناشویي خود گزارش 

 . کنندمي

                                                           
1 marrige 
2 forgiveness 
3 marital satisfaction 
4 interpersonal relationship 

گذشتتت عبارت استتت از انگیزشتتي آگاهانه و ارادی که 

گیری، خشم و انتقام در قبال فرد خطاکار  سبب کاهش کناره 

دهد و جایگزین شتتود، احستتاستتات مثبت را افزایش مي  مي

ذشتتتت منجر به رهایي از   گ  (.5)کند احستتتاستتتات منفي مي 

احستتاس منفي نستتبت به خطاکار، غلبه بر رنجش حاصتتل از  

بدی و پرهیز از عصتتبانیت، دوری، جدایي و انتقام نستتبت به  

فرد خطاکار استتت. در این میان گذشتتت واکنشتتي استتت که 

ها رابطه ها یا شكستها، خیانتدهد، با وجود اشتباهاجازه مي

شویي تعا    شت زنا مالت منفي زوجین را از بین ادامه یابد. گذ

یک مي     مي باره بهم نزد ها را رو جه چنین    برد و آن ند. نتی ک

انسجامي افزایش رضایت از زندگي زناشویي و تالش منطقي 

ناپذیر زندگي مشتتترا استتت های اجتناببرای حل تعارض

جه زوجین مي   یدا    که در نتی ند عملكرد ستتتالم خود را پ توان

ند و این الگو عالوه بر ت  ها در    کن ضتتتمین ستتتالمت روان آن

 (.6یابد)های بعدی هم تداوم مينسل

( نشتتان دادند که گذشتتت 6احمدی اردکاني و فاطمي عقدا)

شویي        ضایت زنا سطح ر ستقیمي با افزایش  زوجین  3ارتباط م

ضایت  شویي  دارد. ر  هایکنندهتعیین ترینمهم از یكي زنا

هاد  ستتتالم عملكرد  رابطه  عنوان به  استتتت؛ و خانواده  ن

پذیرفته  دهدمي اجازه هاانستتتان به که نزدیكي 4فردیبین

ست  و احترام ارزش، مورد شوند،  شته  دو  قرار شدن  دا

 شتتناخته باشتتند، داشتتته متقابل روابط فرصتتت و گیرند

شویي،  شود. روابط مي سي    زنا سا  روابط ترینمهم و ترینا

 ایجاد و برقراری جهت بنیادی ساختار  که فردی است بین

ن    یز   کودکتتان  تربیتتت   و وادگي ارتبتتاط ختتا ن  تتتامین   را 

 میزان زناشتتویي، رضتتایت از منظور واقع (. در7کند)مي

ضایت  سي  -رواني  هایجاذبه از شوهر  و زن متقابل ر  جن

 و 5آرامش احستتتاس بیشتتتترین از و برخورداری یكدیگر

شترا  زندگي 6رواني امنیت ساس    م ست. اح ضایت  ا در  7ر

 اعضتتتای کل تعامالت نوع از تابعي مشتتتترا، زندگي

5 feel calm 
6 mental security 
7 feel satisfied 



 

 و  همكاران  حمد منصوریم                                                       سازی زندگی زناشویی براساس تئوری انتخاب بر گذشت و رضایت زناشوییاثربخشی غنی-3374

 توانایي به تواندمي زناشویي  رضایت  عدم و خانواده است 

ضایتمندانه  روابط برقراری شوهر برای  و زن  فرزندان با ر

برستتاند و این  آستتیب نیز خانواده از افراد خارج ستتایر و

بطتته             برقراری را نقا اعضتتتتا در  گر  ن منتتد و    بیتتا ی هتتدف

 (.  8آمیز خانوادگي است)مسالمت

عات         این ستتتازه پراهمیت   ناشتتتویي و تب بافت زندگي ز در 

به بهره       جبران نارضتتتایتي متخصتتتصتتتین را  پذیر  گیری از نا

ستتتازی راهبردهای درماني و آموزشتتتي متعدد از جمله غني    

در روابط زناشویي براساس  تئوری انتخاب برانگیخته است.     

 نیا شتتود،يم دیانستتان ت ک نیادیبن ازیانتخاب بر پنج ن هینظر

و  گرند یكد یو همخوان با   ای شتتتمول، پونجها  ،يدرون ازها ی ن

شق ، قدرت، آزاد    ست)   حیو تفر یشامل بقا ، ع (. فرض 9ا

ها در انستتان یاستتت که همه نیانتخاب، ا هیدر نظر ياستتاستت

 ازی تا هنگام مرگ ن   تولد مختلف از زمان   یها فرهنگ  یهمه 

 ایگونه احستتتاس کند او به   ،يعنیدارند؛   تی به نام هو   يروان

 نیزم یاستتت که رو ایموجود زنده گریاوت از دجدا و متف

 تیها ظرف( معتقد است که انسان  10. گالسر) کنديم يزندگ

را  یریادگیخود در جهت رشتتد و  یاستتتفاده از استتتعدادها 

استتتتقالل  یخودمختار و دارا  ت،ی ادر نه  يدارند. هر انستتتان 

ست. بنابرا  صم  شتر یاگر افراد ب ن،یا خود  يشخص    هاییمبر ت

شرا   با يمتك سؤول    ط،یشند تا بر اجبار  ساس م  یشتر یب تیاح

خواهد   شیافزا زنی نها در آ یریپذ تی مستتتؤول زانینموده و م

خود  يزندگ ندیها از فرا. بنابر نظر گالستتر، اگر انستتان افتی

 هاآن رییتغ یبرا توانيمعناستتتت که م نیباشتتتند بد يناراضتتت

فت)  متصتتتمی نابرا 11گر بر  يهدف از آموزش مبتن  ن،ی(. ب

استتتت که به افراد کمک کند تا با افراد          نیانتخاب ا  هی نظر

برقرار کنند، مهارت  يتوافق تواننديا نمنهکه با آ يمهم زندگ

نابرا رند یبگ ادی ارتباط مجدد    ای ارتباط   یبرقرار هدف   ن،ی. ب

 یهیکل نیبهتر و مؤثرتر ت م یدرمان کشتتف راهبردها ياصتتل

ستقالل و   ای یآزاد ،يطلبشرفت یپ یازهاین شد يم حیتفرا . با

صول  یریگدرمان درمانگر به دنبال بهره ندیدر فرا ست   ياز ا ا

شود. ا  يابیکه منجر به دست  شامل    نیبه اهداف درمان  صول  ا

باط و درگ  ت ک   ،يعاطف  یریارت تار کنون  دی توجه و   ،يبر رف

                                                           
1 Me-Young 

 ،یریفارغ از ستتتوگ يبر زمان حال، قضتتتاوت ارزشتتت  دیت ک

 .(12)باشديمو تعهد نسبت به درمان  یزیربرنامه

بنتتابراین توجتته و آگتتاهي بتته نیتتازهتتای زوجین و انتختتاب 

رفتارهای    ،یزیرطریق ارزیابي و طرح ترین راهبرد درستتتت

را طراحي نمایند که موجب کاهش تعارض  پذیرشمبتني بر 

صل ازدواج   ستا، یداللهي   (.13گردد)ميو تقویت ا در این را

( نیز بیان کرده است که 14صابر، ابراهیمي، زماني و صاحبي)

تختتاب                 ن ظریتته ا ن بر  ني  ت ب م مي    بتته درمتتان  فراد  موزد ا  آ

 اصتتلي پذیر باشتتند، این نگرش فرد را به فرماندهمستتؤولیت

 تفكّرات تواندکند، در نتیجه فرد ميزندگي خویش مبدل مي

 و پذیرندمي را خود هایدهد، هیجان  هایش را تغییرنگرش و

نابراین، وقتي فرد بپذیرد که کنترل و    ب. آیند مي کنار  ها آن با 

باشد، و  مدیریت برخي وقایع زندگي خارج از اختیار وی مي

جه              جای موا پذیرد ب قات را نیز ب فا ناشتتتي از این ات عات  تب

مدار با این اتفاقات، آنها را پذیرفته و همین امر منجر         هیجان 

 این گردد. دربه افزایش صتتتمیمت زناشتتتویي در زوجین مي

ماني د راهبرد مال  از ها زوج ر طه   به  بیروني کنترل اع  واستتت

 ،انتقاد یا جویيعیب) مخرب عادت رفتاری هفت از استتتفاده

 حق دادن و تنبیه ،تهدید غر زدن، ،گالیه و شتتكوه ،ستترزنش

 به و شتتتده، منع( دیگران کردن کنترل جهت باج یا حستتتاب

 ت مبتني بر مهرورزیمثب عادت هفت به استتتفاده از آن جای

 گفتگوی ،پذیرش  ،احترام ،تشتتتویق ،حمایت   ،دادن گوش)

 مهرآمیز هایعادت بكارگیری تا اختالفات ستتر بر همیشتتگي

تشتتویق ( رضتتایت و خود تاثیرگذاری ،رابطه ستتازیغني به

های متعدد داخلي و   (.  بیانات فوق با بررستتتي   15شتتتوند) مي

مو    یج            ختتارجي  نتتتا گرفتتته و  قرار  بررستتتي  رد آزمون و 

(؛ 16ای بدستتت آمده استتتف لطفي و حیدری) امیدوارکننده

( 18)1یتتانتتگ-(؛ مي17خلیلي، برزگر کهنمویي و فراهتتاني)

سازی مبتني بر  گیری از رویكردهای غنينشان دادند که بهره 

شویي       ضایتمندی زنا سطح ر تئوری انتخاب منجر به افزایش 

و کیفیت زندگي زناشتتتویي در آنان را      گردد در زوجین مي

بخشتتد.  این در حالیستتت که اهمیت آگاهي فوق با بهبود مي

عاطفي،             نده طالق  یدکن ناام به شتتتیوع گستتتترده و  جه  تو
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تعارضات زناشویي، خیانت و روابط فرازناشویي و در نهایت    

ها و های تخصتتصتتي در بافت خیانت همچنان نیاز به بررستتي

یان در    ضتتتروری ميشتتترایط متعدد فرهنگي را   نماید. این ب

ته    یاف های         کمبود  لب رویكرد قا خارجي در  های داخلي و 

آموزشتتي و نتایج بدستتت آمده مشتتهود و قابل تامل استتت.   

شتتناختي و ارتباطي بنابراین با توجه به اهمیت ستتالمت روان

زوجین و تاثیری که بر ستتایر اعضتتای خانواده بویژه فرزندان 

به جهت جبران خال    یت ستتتتایر    دارد، و  هدا ء پژوهشتتتي و 

پژوهشگران در مسیری متفاوت هدف از این پژوهش بررسي 

سازی روابط زناشویي براساس تئوری انتخاب    غني اثربخشي 

   باشد.بر گذشت و رضایت زناشویي زنان مي

 کار روش

و از  یپژوهش کاربرد کیپژوهش حاضر از نظر هدف 

بود. طرح  يشیآزما مهیپژوهش ن نیها اداده یآورنظر جمع

 –آزمون پس آزمون،شیپژوهش حاضر پ يشیآزمامهین

. 1بودف  ریز یيبا گروه گواه  شامل مراحل اجرا  یریگپی

 ی. اجرا2انتخاب بصورت داوطلبانه از نمونه پژوهش، 

 يکردن تصادف نیگزی. جا3ها؛ داده یآورمعو ج آزمونشیپ

 یهاتمستقل)آموزش مهار یرهایمتغ ی. اجرا4 ها؛يآزمودن

. 5 ش؛یآزما یهاگروه ی( رویيزناشو یهاو مهارت يارتباط

و  یریگیپ ی. اجرا6ها و داده یآورآزمون و جمعپس یاجرا

شامل کلیه این پژوهش،  ریآما هها. جامعداده یآورجمع

باشد که با تسنیم ميکز مشاوره رم هننده بکه مراجع زنان 

رح مشكل با ط هک نز 40 در دسترس ییرگهروش نمون

این مرکز مراجع نمودند  ه ب (تعارض با همسر)خانوادگي

 هجلس یکوتاه و برگزار هپس از مصاحب هک شد تشكیل 

تصادفي در  تصور هو ب و خروج د وتوجیهي و معیارها ور

 (نفر 20)  کنترلگروه  یکونفر(  20)  آزمایش  گروه دو

ورود مشتمل بر داشتن تعارض  یهامالا. دندشگمارش 

و مصاحبه  یيباال براساس پرسشنامه تعارض زناشو یيشوزنا

 يو آموزش يدرمانروان یهاعدم شرکت در جلسه ،ينیبال

 یبرخوردار ،يآموزش یهابه شرکت در جلسه لیو تما گرید

 پلم،یداشتن سطح سواد حداقل د ،يروان -ياز سالمت جسمان

ن سال، در شرف طالق نبود 40تا  25 يسن یهدامن اد،یعدم اعت

 یهاسال از ازدواج آنها گذشته باشد.  بف مالا 3و حداقل 

 یهااز دو جلسه از مجموع جلسه شیب بتیخروج مشتمل بر غ

 یماریب کیو ابتال به  يخانگ فیبرگزار شده، عدم انجام تكال

 نیو در شرف طالق بودن. در ا رواني – يخاص جسم یها

شامل نمونه  یهاگروه يشناختتیجمع یهايژگیوپژوهش 

طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان  الت،یسن، سطح تحص

شد. که از جمله آنها  تیرعا ينسكیهل هیانیثبت و مفاد ب

آگاهانه  تیزنان، کسب رضا یاهداف  برا حیبه توض توانيم

بودن شرکت در پژوهش،  یاریمورد مطالعه، اخت یاز واحدها

و  مطالعه، بدون ضرر بودن پاسخ ب سواالت ازحق خروج 

 اشاره کرد. ل،یدر صوت تما جیقرار دادن نتا اریدر اخت

 ابزار 

ری گذشت پرسشنامه  پژوهش اینابزار ف گذشتپرسشنامه 

باشد. گویه مي 15 است. مقیاس گذشت شامل 1998 در سال

ی گذشت و بیشتر نسبت به دهندهتر نشانالهای بانمره

ت منفي این پرسشنامه دو بعد فقدان احساساآزاردهنده است. 

سنجد که برای بخش اول و وجود احساسات مثبت را مي

تعریف  15الي  11و برای بخش دوم سواالت  1-10سواالت 

شده است. پاسخگویي به این پرسشنامه براساس طیف لیكرت 

)کامالً مخالفم( بوده و 5) کامالً موافقم( تا 1ای از درجه 5

معكوس بصورت  10و  9، 7، 5، 4، 3، 1شماره  یها هیگو

شود.آلفای  يعمل م ریشوند و طبق جدول ز يم یذارگنمره

ری  در سال پور و یادگاکرونباخ این ابزار در پژوهش زندی

برای فقدان احساسات  86/0برای کل آزمون و  96/0، 1386

برای وجود احساسات مثبت گزارش  79/0منفي و 

فای ي این ابزار هم در این پژوهش از راه آلیپایا. (19گردید)

سازی محاسبه شد که ضریب پایایي کرونباخ و روش دو نیمه

زی سا و از روش دو نیمه %79ابزار از روش آلفای کرونباخ 

 .بدست آمدو مطلوب  %81

پرسشنامه شاخا : شاخص رضایت زناشوییپرسشنامه 

گیری اندازه( جهت 1992توسط هودسون)رضایت زناشویي 

هر در رابطه زناشویي میزان، شدت یا دامنه مشكالت زن و شو
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و با طیف لیكرت سؤالي است  25ابزار  این تدوین شده است.

شود. گذاری مي)همیشه( نمره5)هیچگاه( تا 1ای از درجه 5

که  30+( 5این آزمون دارای دو نقطه برش است یک نمره)

دال بر مشكالت بالیني قابل مالحظه است.  1نمرات بیش از 

مرات باالتر از آن همیشه است که ن 70دومین نقطه برش 

گذاری شاخا نمرهحاکي از استرس شدید مراجع است. 

رضایت زناشویي ابتدا با معكوس نمودن و جمع کردن نمرات 

 23، 21، 20، 19، 17، 16، 13، 11، 9، 8، 5، 3، 1واالت س

شود سپس این نمرات با نمرات باقیمانده محاسبه مي

 100این رقم در  شود.های پاسخ داده شده جمع ميسوال

برابر شماره سواالت پاسخ داده شده  6ضرب شده و بر 

     دست آمده بین شود. دامنه رقم بهتقسیم مي( 150حداکثر)

است که نمرات باالتر آن نشانه شدت و وسعت  0-100

در پژوهش عالئي و کرمي در سال  (.16مشكالت است )

گروه زنان و پایایي ابزار از روش آلفای کرونباخ برای  1386

بود. این آزمون با آزمون  88/0و  91/0مردان به ترتیب برابر با 

( همبستگي معنادار 1959)1واالس-سازگاری زناشویي الا

دهد. روایي این شاخا با پرسشنامه رضایت نشان مي

و  -67/0برای مردان و زنان به ترتیب برابر با  2زناشویي انریچ

کرونباخ برای کل  است. در پژوهش حاضر آلفای -72/0

برآورد  89/0و برای زنان  86/0؛ برای مردان 87/0پرسشنامه 

 (. 16گردید)

پس از طي مراحل اجرایي پژوهش و انجام فرایند 

گیری)مطابق با آنچه در باال ذکر شد(، زنان انتخاب نمونه

های آزمایش و گواه زن( به شیوه تصادفي در گروه 40شده)

 کنندگان گروهزن(. شرکت 20گمارده شدند)هر گروه 

سازی زندگي غني ایی شصت دقیقهجلسه نه آزمایش تحت

 و گرفتند قرار (1)جدول  زناشویي براساس نظریه انتخاب

 دریافت را آموزشي نوع هیچ کنترل شرکت کنندگان گروه

صورت هفتگي اجرا گردید. قبل نكردند. در ضمن جلسات به

نده فرم رضایت شرکت کناز شروع مداخله، از افراد شرکت

صورت کتبي اخذ گردید. آگاهانه و آزادانه در پژوهش به

ی توجیهي برای زنان قبل از اجرای مداخله یک جلسه

کننده در پژوهش به منظور ارائه توضیحاتي در شرکت

ی اجرای خصوص پژوهش، اهداف و ضرورت آن و نحوه

 کنندگان در موردطرح برگزار گردید. همچنین به شرکت

محرمانه ماندن اطّالعات حاصل از پژوهش اطمینان داده شد. 

ها یا اطاّلعات بدست آمده از هرگونه انتشار داده

کنندگان در تحقیق و نتایج مطالعه براساس رضایت شرکت

ها انجام گرفت و به آنان اطمینان داده شد که آگاهانه آن

ای از اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند و آنان در هر مرحله

پژوهش مختار به خروج از فرایند بوده و پس از تایید 

آموزشي فوق گروه گواه نیز تحت آموزش  اثربخشي روش

 قرار خواهند گرفت.

 

 ئوری انتخابسازی زندگي زناشویي براساس تهای غنيخالصه محتوای جلسه -1جدول 

 محتوا هدف جلسات

 انتخاب ریهنظ بر مبتني مشاوره اهداف تشریح جلسات، قوانین بیان اعضا، معرفي آشنایي و بیان اهداف اوّل

 آن اصل ده و بیان

شناسي کنترل دروني و آشنایي با مفاهیم روان دوم

 بیروني

  اعضا تجارب بیان آن، پیامدهای بیروني، و دروني کنترل تبیین

 موضوع رحط و هاآن یدرباره ربتجا بیان و زناشویي پنجگانه نیازهای بررسي )رفتار کلي( نیازهای بنیادی سوم

 فیزیولوژی و احساس اعمال، افكار، شامل آن اجزای کلي و رفتار

گاه آ زوجین، بین در موردنیاز همسر )ارزیابي سطح اساسي نیازهای شناخت شناخت نیازهای همسر چهارم

 گر،یكدی توسط زوجین نیازهای ارزیابي نیازهای یكدیگر، از زوجین کردن

 .زوجین( در نیازها تآموزشي تفاو

                                                           
1 Lock- Wales 2 Enrich 



 

 64، سال 3، شماره 1400شهریور-مرداد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدجله م -3377

سرزنش،  گری )انتقاد،کنترل مخرب عادت هفت گذاشتن کنار چگونگي گریر خصلت کنترلگهفت عادت تخریب پنجم

 حساب( حق و تنبیه تهدید، غرغر، گالیه،

 اعتماد، احترام، تشویق، حمایت، دادن، گوش سازنده )مهرورزی، هفت عادت هفت عادت مهرورزی ششم

 آن( پیامدهای وپذیرش، گفتگو 

 و مذاکره حل، فرضي یدایره ترسیم و تشكیل فرضي حل، یدایره آموزش ی حل مشكلدایره هفتم

 نیازها ارضای ینحوه بر سر توافق

برای  مشاوره یجلسه در حل یدایره انجام گرفته، صورت حل یارزیابي دایره ی حلارزیابي دایره هشتم

 مفاهیم متقابل، درا یزمینه در افراد ارزیابي ، نیازها روی بر کار داوطلبان،

 دنیای کیفي بیروني، و دروني کنترل رفتار، انتخاب نیازها،

 آزمونبندی نهایي، پرسش و پاسخ و انجام پسجمع بندیجمع نهم

 

ها ازدو سطح آمار در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

في سطح آمار توصی توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در

ي از از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباط

رسي نرمال بودن توزیع ویلک جهت بر -آزمون شایپرو 

ها، آزمون متغیرها، آزمون لوین برای بررسي برابری واریانس

ها و همچنین از فرض کرویت دادهماچلي جهت بررسي پیش

رضیه فكرر برای بررسي گیری متحلیل واریانس با اندازه

افزار پژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مورد SPSS-23آماری 

 نتایج 
شناختي نشان داد که زنان حاضر در پژوهش های جمعیتیافته

سال بودند که بیشترین فراواني در  40تا  25دارای دامنه سني  

( و در %66/36سال ) 36بوط به گروه سني  آزمایش مر گروه

(  بود. میانگین و انحراف %41/48سال) 37گروه گواه نیز  

استاندارد متغیرهای وابسته پژوهش)گذشت و رضایت 

آزمون و پیگیری به آزمون، پسزناشویي( در مراحل پیش

 ارائه شده است. 3تفكیک سه گروه آزمایش و گواه در جدول 

 ی توصیفي نمرات متغیرهای پژوهش به تفكیک دو گروه و سه مرحله پژوهششاخا ها  -3جدول 

 کنترل آزمایش منبع متغیر

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 45/23 05/23 70/22 65/29 25/29 40/24 میانگین فقدان احساسات منفي گذشت

 99/4 55/5 89/5 74/4 73/4 79/4 انحراف استاندارد

 20/10 55/10 70/10 25/16 17 80/8 میانگین وجود احساسات مثبت

 85/2 98/2 58/3 17/4 37/4 01/3 انحراف استاندارد

 75/51 90/49 60/48 65/31 65/34 10/47 میانگین رضایت زناشویي

 94/8 79/6 95/5 80/7 95/8 34/6 انحراف استاندارد

 

مي شود، میانگین دو  مشاهده 3همان گونه که در جدول 

گروه آزمایش و گواه در هر دو متغیر گذشت و رضایت 

زناشویي تفاوت وجود دارد، نكته قابل ذکر این است که 

ی رضایت زناشویي بیانگر تر در سازهکسب نمره پایین

باشد. جهت بررسي تفاوت رضایت بیشتر و برعكس مي

پرداخته ها در سه مرحله به تحلیل واریانس مكرر میانگین

ها ضروری است؛ فرضشود، بنابراین رعایت برخي پیشمي

ها در نتایج آزمون لوین جهت بررسي همگني واریانس

 05/0متغیرهای وابسته در دو گروه و سه مرحله بزرگتر از 

شود. همچنین است و همساني واریانس در جامعه تایید مي



 

 و  همكاران  حمد منصوریم                                                       سازی زندگی زناشویی براساس تئوری انتخاب بر گذشت و رضایت زناشوییاثربخشی غنی-3378

کلموگراف برای -مقدار معناداری در آزمون اسمیرنوف

است، بنابراین فرض نرمال بودن  05/0تمامي متغیرها بیشتر از 

های مربوط در جامعه پذیرفته توزیع مولفه

های اساسي در فرض. یكي دیگر از پیشP)>05/0)شودمي

داری . اگر معنيتحلیل واریانس مكرر آزمون ماچلي است

باشد به طور معمول  05/0آزمون کرویت ماچلي باالتر از در

آزمون ون فرض کرویت و در صورت عدم ت یید ازآزماز 

گیسر برای تحلیل –ای چون گرین هاوس محافظه کارانه

آزمون شود. نتایج اینگیری مكرر استفاده ميواریانس اندازه

و برای  05/0ماچلي نیز نشان داد که در سازه گذشت باالتر از 

گزارش شده است.  05/0تر از سازه رضایت زناشویي پاین

 4های مكرر در جدول آزمون تحلیل واریانس با اندازهایجنت

  ارائه شده است. 

 

آزمون و پیگیری در های مكرر در خصوص گذشت و رضایت زناشویي در پیش آزمون، پسگیرینتایج تحلیل واریانس با اندازه -4جدول

 دو گروه کنترل و آزمایش

 منبع سازه
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

عني م

 داری

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

 گذشت

فقدان 

احساسات 

 منفي

267/212 مراحل پژوهش  2 133/106  431/29  001/0  436/0  1 

هاگروه    700/662  1 700/662  194/9  004/0  195/0  840/0  

 

 
ها با زمان تعامل گروه

 پژوهش
135 2 500/67  718/18  001/0  330/0  1 

وجود 

احساسات 

 مثبت

050/381 مراحل پژوهش  2 525/190  291/70  001/0  649/0  1 

هاگروه  533/374  1 533/374  559/11  002/0  223/0  912/0  

ها با زمان تعامل گروه

 پژوهش
617/443  2 808/221  832/81  001/0  683/0  1 

 رضایت زناشویي

117/923 مراحل پژوهش  697/1  840/543  869/29  001/0  440/0  1 

408/4526 گروه ها  1 084/4526  169/32  001/0  458/0  1 

ها با زمان تعامل گروه

 پژوهش
817/1861  697/1  861/1096  243/60  001/0  613/0  1 

، تفاوت 4های به دست آمده در جدول براساس یافته

بین میانگین نمرات ابعاد گذشت و رضایت زناشویي در سه 

ج (. با توجه به نتایP=001/0دار است)مرحله از پژوهش معني

آزمون، به دست آمده در جدول باال، تفاوت بین مراحل پیش

دار شده است. جهت بررسي آزمون و پیگیری معنيپس

های ارتباطي با گروه گواه در تفاوت آموزش مهارت

نتایج مقایسه میانگین گروه  4متغیرهای پژوهش در جدول 

آزمایش و گواه در سه مرحله براساس آزمون بونفروني 

 .  استگزارش شده 

آزمون و پیگیری در متغیرهای پژوهشآزمون، پسنتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله پیش -5جدول   

 فاصله اطمینانمعني خطای تفاوت  گروه ها سازه 
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هامیانگین انحراف  
 استاندارد

 داری
 حد باال حد پایین

نپس آزمو -آزمونپیش فقدان احساس منفي گذشت  -2/600* 422/0  001/0  658/3-  542/1-  

475/0 *3/000- پیگیری    001/0  191/4-  809/1-  

 

پیگیری -آزمونپس   400/0-  370/0  858/0  326/1-  526/0  

 وجود احساس مثبت
پس آزمون -آزمونپیش  -4/025* 310/0  001/0  801/4-  249/3-  

404/0 *3/475- پیگیری  001/0  487/4-  463/4-  
پیگیری -مونآزپس  550/0  384/0  481/0  412/0-  512/1  

پس آزمون -آزمونپیش  رضایت زناشویي  5/575* 994/0  001/0  084/3  066/8  

 
936/0 *6/150 پیگیری  001/0  806/3  494/8  

پیگیری -آزمونپس  575/0  673/0  1 111/1-  261/2  
 

ها در سه های زوجي تفاوت میانگیننتایج مقایسه

دهد که در سازه ابعاد نشان مي 4در جدول آزمون مرحله

آزمون، آزمون با پسگذشت تفاوت دو مرحله پیش

دار آزمون معنيآزمون با پیشآزمون با پیگیری، پسپیش

دار به ( معنيP=542/0آزمون با پیگیری)ولي پس ،باشدمي

(. همچنین در سازه رضایت زناشویي P>001/0دست نیامد)

آزمون با تفاوت سه مرحله پیش دهد کهنتایج نشان مي

دار به آزمون با پیگیری معنيآزمون و پیگیری و پسپس

(. این یافته بدین معناست که P<001/0دست آمده است)

سازی روابط زناشویي براساس تئوری انتخاب توانسته غني

منجر به افزایش گذشت و رضایت زناشویي زنان در مراحل 

ا توجه به نتایج به دست آمده ب شود.آزمون و پیگیری ميپس

آزمون آزمون، پسدر جدول باال، که تفاوت بین مراحل پیش

نتایج برآورد پارامترها جهت دار شده است، و پیگیری معني

مقایسه سه گروه  به تفكیک متغیر وابسته در مراحل پژوهش 

 گردد.ارائه مي 6در جدول 

  سه گروه  به تفكیک متغیر وابسته در مراحل پژوهشنتایج برآورد پارامترها جهت مقایسه  -6جدول 

 حجم اثر معنی داری آماره مرحله  متغير

 026/0 323/0 700/1 آزمونپیش فقدان احساس منفی

 275/0 001/0 200/6 آزمونپس

 298/0 001/0 200/6 پیگیری

 080/0 078/0 -900/1 آزمونپیش وجود احساسات مثبت

 673/0 001/0 467/22 آزمونپس

 360/0 001/0 733/11 پیگیری

 015/0 446/0 -500/1 آزمونپیش رضایت زناشویی

 492/0 001/0 -250/15 آزمونپس

 601/0 001/0 100/20 پیگیری

 

سازی روابط زناشویي نشان داده است غني 6نتایج در جدول 

براساس تئوری انتخاب به تفكیک مراحل در ابعاد فقدان 

ي و وجود احساسات مثبت در مرحله احساسات منف

درصد و در مرحله پیگیری نیز  67و  27آزمون به ترتیب پس
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درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین  36و  29به ترتیب 

نماید، همچنین این راهبرد آموزشي برای سازه رضایت مي

 60و  49آزمون و پیگیری به ترتیب زناشویي در مراحل پس

 نماید.ت متغیر وابسته را تبیین ميدرصد از تغییرا

 

 گيرینتيجه و بحث

سازی زندگي هدف پژوهش حاضر بررسي آموزش غني

زناشویي براساس تئوری انتخاب بر گذشت و رضایت 

باشد زناشویي در زندگي زناشویي زنان شهرستان شوش مي

کند که آموزش به شیوه تئوری نتایج بدست آمده تایید مي

ها با نتایج یش گذشت خواهد شد این یافتهانتخاب موجب افزا

 یيبرزگر کهنمو ،يلی(؛ خل16)یدریو ح يلطفهای پژوهش

همسو بوده است. در تبیین ( 18)انگی-ي(؛ م17)يو فراهان

توان گفت که زن و شوهر که ارتباط نزدیک با این نتایج مي

هم دارند تمایل فراواني به گذشت نسبت به هم در زندگي 

اشند چون انگیزه حفظ زندگي زناشویي دارند بزناشویي مي

پس حفظ رابطه از جمله عوامل تسهیل کننده گذشت با 

(. یكي از مباحث مهم تئوری 20رضایت زناشویي باال است)

تواند الگوهای انتخاب کنترل دروني است کنترل دروني مي

رفتاری را تغییر داده و به احساس بهتر فرد نسبت به شریک 

در مورد رفتارهای منفي شریک از عواطف  خود کمک کند.

شود. منفي فرد کاسته و افزایش عواطف مثبت را موجب مي

پذیری بسیار همچنین برای تسهیل عامل گذشت، و مسئولیت

شود که فرد از سرزنش کردن ضروری است و باعث مي

دست بكشد و مسئولیت عمل خود را بپذیرد در جریان فرآیند 

ني از سوی همسر مواجه شده، گذشت، با نگرش پشیما

شود تا های او را درا کرده و سعي مياحساسات و نگرش

های او همانندی یا شراکت حاصل شود. در نتیجه در احساس

با ایجاد حس مسئولیت و لزوم تغییر در رفتار و انتخاب 

رفتارهای مناسب، شرایط برای گذشت در زندگي زناشویي 

های اصلي تئوری انتخاب، گردد از دیگر آموزهفراهم مي

مسولیت پذیری و داشتن یک زندگي مسئوالنه است که 

تواند بر راهبردهای کنار آمدن و منبع کنترل افراد تاثیر مي

گیریم افراد تحت آموزش تئوری بگذارد. پس نتیجه مي

انتخاب، مسئولیت بیشتری در قبال رفتار منفي همسر یافته و 

ی و افزایش گذشت در این باعث کاهش خشم نسبت به و

شود. در واقع آموزش تئوری انتخاب با زندگي زناشویي مي

فراهم آوردن جوی بدون تهدید و همراه داشتن توجه مثبت 

غیرمشروط برای بیان احساسات فرو خورده خشم گذشت در 

تعامالت منفي زوجین را از بین برده و آنها را در اتحادی 

ه چنین اتحادی افزایش کند. نتیجدوباره به هم نزدیک مي

رضایت از زندگي زناشویي و تالشي منطقي برای از بین بردن 

ناپذیر زندگي مشترا است که نتیجه آن تعارضات اجتناب

توانند عملكرد سالم خود را بازیافته و این الگو زوجین مي

های بعدی هم تداوم عالوه بر تضمین سالمت رواني، در نسل

  (.21یابد)مي

ی اثربخشي تئوری انتخاب بر رضایت تبیین یافته همچنین در

توان گفت تئوری انتخاب مجموعه ای از مي یيزناشو

ها و ابزارهایي است برای کمک به افراد، به ها، روشتكنیک

های مخرب منظور حرکت از رفتارهای ناکارآمد، از انتخاب

به سازنده، و از همه مهمتر از سبک زندگي ناخشنود به سبک 

ي خشنود، اساس تئوری انتخاب بر این اصل است که زندگ

زند، انتخاب شده است و برای هر رفتاری که از فرد سر مي

گیرد. یا ارضای نیاز خاصي انجام ميکاهش سطح ناکامي

اگرچه ممكن است این رفتار ناکارآمد باشد، اما به این علت 

د شناسدر آن لحظه نميکه فرد راه بهتری برای کاهش ناکامي

دهد، با دیدگاه گالسر، تخریب حاصل به رفتار خود ادامه مي

شناسي کنترل در روابط زناشویي است و آنچه یک روان

کند، شانس بهبودی و پیشرفت زندگي زناشویي را فراهم مي

به کار گیری روانشناسي کنترل دروني، ارضای نیازها بر 

اساس نظریه انتخاب و پذیرش مسئولیت در ازدواج 

(. در واقع در این شیوه درمان مواجه شدن 2000گالسر،است)

با واقعیت، قبول مسئولیت، شناخت نیازهای اساسي، قضاوت 

اخالقي درباره درست بودن و یا نادرست بودن رفتار، تمرکز 

بر اینجا و اکنون، کنترل دروني و در نتیجه نیل به هویت توفیق 

روانشناسي  مورد تاکید است. به نظر گالسر، زوجین براساس
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کنند علت تمام مشكالت زناشویي کنترل بیروني تصور مي

آنها ریشه در امور خارج از وجود آنها دارد. بنابر این فكر 

کنند برای از بین بردن مشكالت راهي جز کنترل دیگران مي

کنندگان آموختند ندارند. بنابراین در پژوهش حاضر شرکت

ارند و بر رفتار خود تمرکز را از روی رفتار همسر خود برد

های ارتباطي خود و موانع تمرکز کنند، نقاط ضعف مهارت

آن را یافته و در صدد ارتقای رابطه خود باشند. از سوی دیگر، 

تئوری انتخاب با افزایش مسئولیت، قضاوت مناسب درباره 

های خود و پذیرش واقعیت و تاکید بر زندگي توانایي

شود، همچنین به مقابله با مي کنونیشان منجر به افزایش تعهد

سازد کند و افرادی را قادر مياحساس ناکار آمدی کمک مي

ریزی کنند، اهدافي منطقي و شان برنامهتا برای زندگي آینده

نظام اعتقادی مناسبي را برای خود برگزینند، و در برابر 

ها و فشارهای زندگي کنترل و تسلط خود را از دست چالش

ها در  مورد کند چنانچه به زوجادعا ميندهند. گالسر 

، آگاهي از نیازها داده شود این آموزشها نیازهای اساسي آن

تواند بر رضایت آنها ها برای تامین نیازهای همسر ميو تالش

در واقع راهبردهای . (11)از ازدواجشان اثر شگرفي بگذارند

یا و مبتني بر انتخاب منجر به اصالح و افزایش تعامالت پو

هدفمند در زوجین شده و همین ارتباط متقابل خالي از 

گذاری انرژی منفي در روابط را کاسته و گرایش به ارزش

دهد و بدیهي است تعامل مبتني بر درا متقابل را افزایش مي

های عادی و تالش ای جز گذشت در عین تعارضکه نتیجه

این برای بهبود خالئهای زناشویي بدست نخواهد آمد، در 

حالت زوجین در سطوح باالیي از تعلق قرار گرفته و به دنبال 

روابط همگون و پذیرش دیگران، لذت با دیگران از جمله 

همسر بودن و عالقمند به تالش در راستای توسعه روابط 

فردی قرار گرفته و همین تالش و انگیزه دروني راه برای بین

یش حل مشكالت و افزایش میزان رضایت زوجي افزا

 .(22دهد)مي

سازی در نهایت باید اذعان داشت که زنان در آموزش غني

زندگي زناشویي براساس تئوری انتخاب مهارت کاهش 

کنترل بیروني و در مقابل افزایش کنترل دروني را کسب 

گری کمتر و توافق بیشتر را کنند، در نتیجه زنان کنترلمي

میزان  آموزند.این گروه از زنان در نتیجه کاهشمي

آمیز علیه همسر های سرزنشگری دیگر از روشکنترل

نكرده و به این ترتیب میزان رضایت آنها از زندگي استفاده 

بسیار متفاوت خواهد شد، در این راهبرد آموزشي زنان با 

گری میزان سرزنش و ایراد آموزش خودکنترلي بجای کنترل

ی مثبت گرفتن از همسر را کاهش و استفاده از راهبردها

مدار را جایگزین خواهند کرد. در راستای دستیابي به مساله

هایي وجود داشت که ذکر نتایج پژوهش حاضر محدودیت

تواند راهگشای سایر پژوهشگران باشد. از جمله اینكه آنان مي

ی پژوهش حاضر داوطلبانه بوده و و تعمیم نتایج به نمونه

باید با احتیاط تمامي زنان شهر شوش و سایر مناطق کشور 

شود که های پژوهش پیشنهاد ميصوت بگیرد. با توجه به یافته

سازی روابط زناشوی و های غنيرویكرد ترکیبي از مهارت

های فردی به  زوجین دارای تعارض زناشویي آموزش آموزه

های زناشویي به قبل از ازدواج ی آموزشداده شود و دامنه

تر جلوگیری به ت جدیسوق داده شود تا از بروز مشكال

شود ت ثیر این راهبرد آموزشي عمل آید. همچنین، پیشنهاد مي

های جنسیتي بر مردان نیز مورد بررسي قرار گیرد تا تفاوات

  نیز لحاظ گردد.

 

 تعارض منافع

گونه تعارض منافعي توسط نویسندگان در این پژوهش هیچ

 گزارش نشده است. 

 

 تشکر و قدردانی

کننده و مدیریت محترم ی زنان شرکتکلیه بدین وسیله از

یابي به اهداف پژوهش، کلیلنیک تسنیم که در جهت دست

 قدرداني را داریم. ما را یاری نمودند کمال تشكر و
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 منابع

 ی(. رابطه1398ن. ) ،عقدا يفاطم و ز ي،اردکان یاحمد

 یگريانجیبا م یيزناشو تیو رضا يدلبستگ یهاسبک

 يمدل. مجله دانشكده پزشك کی يسف برريو همدل گذشت

 .25-15(, 4,1)62مشهد,  يدانشگاه علوم پزشك

 (.1399)ح. ،سلیمي بجستانيو  ا ،فرحبخش ؛ف ،اسالمي

سازی ازدواج بر مبنای تئوری انتخاب و مقایسه اثربخشي غني

بر باورهای روابط  (PREP) برنامه پیشگیری و بهبود رابطه

 42-28،(12) 26 ،زناشویي. مجله علوم پزشكي رازی

بهبود  مدار بر جانیه يزوج درمان ي(. اثربخش1392).ن ی،دیجاو

و کنترل رفتار خانواده. مشاوره  نیزوج یيزناشو تیرضا

 .78-65(، 2)3 ،یکاربرد

 ،دهقان م و ي،کامران یریپ ؛م ،شورابه ينیحس ع؛زاهد بابالن 

و  یيتعارض زناشو ،یيزناشو تیرضا سهیمقا (.1394.)ف

 ،يشناس بیو در حال طالق. آس یعاد نیر زوجد گذشت

 .84-74، (2) 1، خانواده یساز يمشاوره و غن

(. نقش عوامل 1397غ. ) ،نژاد یيخو و م ،ث ؛م ي،طوس انیصفار

 يتیشخص یها يژگیو یرگذاریددرتاثیوام گذشت ایواسطه

درمعرض طالق. پژوهش نامه  نیزوج یيزناشو تیبررضا

 .85-71 ،(2)4 ،مثبت يروانشناس

بر ذهن  يمبتن يدرمان شناخت ي(. اثربخش1398م. ) ی،قاصد

 ،يجانیه میهمسر بر تنظ انتیاز خ دهیدبیدر زنان آس يآگاه

 يروانشناس يعلم هی. نشریيزناشو متیو صم گذشت

 .50-41 ،(52)7ي،اجتماع

خ.  ی،مراد و ل ،فرد يفیرصیم ؛ش ،پور يتق ؛ا ي،نیسرج يلطف

 ،يجنس تیبر اساس رضا یيزناشو تیرضا ينیب شی(. پ1398)

جوان شهر  نیزوج نینگر در ب يو تفكر فطع يافتگیزیتما

 .37-19 ،(43)12 ،اصفهان. زن و مطالعات خانواده

(. 1399)ح. ،يس و زارع ان،ینیحس ؛ر ،يم؛ رسول ،یمرتضو

 كردیبر رو يو بهبود رابطه مبتن یریشگیبرنامه پ ياثربخش

. یيزناشو تیمیاحترام و صمگاتمن و گالسر بر عشق،  يقیتلف

-137(، 1)11 ،يروانشناخت یکاربرد یهانامه پژوهشفصل

149. 
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 Abstract 

Introduction: Marital life, due to the individual differences of each couple, 

is constantly exposed to tension and discord, which will not be possible 

except in the shadow of forgiveness and forgiveness along the way, and this 

will bring a higher level of marital satisfaction for the couple. The aim of 

this study was to investigate the effectiveness of marital life enrichment 

training based on selection theory on forgiveness and marriage of women 

with marital conflict 

Methods: The design of this quasi-experimental study was pre-test, post-

test and follow-up with a control group. Forty women referring to Tasnim 

Counseling Center in Shousha city were selected by voluntary sampling 

method and randomly assigned to the experimental group (n = 20) and a 

control group (n = 20). The participants in the experimental group were 

enriched in marital relationships based on the theory of choice in nine sixty-

minute sessions, and the participants in the control group did not receive 

any training. Participants in both groups were assessed in the pre-test and 

post-test stages in marital intimacy variables. Data analysis was performed 

by statistical method of analysis of covariance using SPSS-23 statistical 

software package.  

Results: The results showed that the enrichment of marital relationships 

based on the theory of selection separately in the dimensions of the absence 

of negative emotions and the presence of positive emotions in the post-test 

stage explains 27 and 67%, respectively, and in the follow-up stage explains 

29 and 36% of the dependent variable changes. The educational strategy for 

the structure of marital satisfaction in the post-test and follow-up stages 

explains 49% and 60% of the dependent variable changes, respectively. 

Conclusion: This strategy is recommended to family experts and 

counselors to solve couples' problems. 

Keywords: Marital Enrichment, Choice Theory, Forgiveness, Marital 

Satisfaction 

 
 

 


