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 خالصه 

تواند منجر به رشد رود که حفظ کیان آن ميای به شمار ميترین بخش هر جامعهخانواده مهم مقدمه:

تئوری انتخاب بر یک جامعه شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش 

 انجام گرفت. دلزدگي زناشویي زوجین رضایت زناشویي و

 پژوهش جامعهآزمون با گروه گواه بود. پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه روش کار:

 در فصل پاییز همدان شهر مشاوره کزامر به کننده مراجعه زناشویي مشكالت دارای متأهل زوجین شامل

گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي زوج با روش نمونه 20. در این پژوهش تعداد بودند 1398 سال

زوج(. گروه آزمایش مداخله تئوری انتخاب  10های آزمایش و گواه گمارده شدند )در هر گروه در گروه

ستفاده در این های مورد اای دریافت نمودند. پرسشنامهدقیقه 90جلسه  8( را طي دوماه در 2000)گالسر، 

 ،انریچ)پرسشنامه رضایت زناشویي (؛ 1375پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویي )براتي و ثنایي، 

های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل ( بود. داده1996( و پرسشنامه دلزدگي زناشویي )پاینز، 1998

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSکوواریانس و آزمون تعقیبي بونفرني با استفاده از نرم افزار آماری 

دلزدگي زناشویي زوجین تأثیر  نتایج نشان داد که آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویي و نتایج:

(. بدین صورت که این آموزش توانسته بود منجر به بهبود رضایت زناشویي p<0/001معنادار دارد )

 شود. درصد( زناشویي زوجین 46درصد( و کاهش دلزدگي ) 54)

گیری از فنوني های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش تئوری انتخاب با بهرهیافته: گیرینتیجه

تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود پذیری ميهمانند تبیین کنترل دروني و بیروني و مسئولیت

 گیرد. بهبود رضایت زناشویي و کاهش دلزدگي زناشویي زوجین مورد استفاده قرار

 دلزدگي زناشویي، زوجین آموزش تئوری انتخاب، رضایت زناشویي،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

های موجود در نظام جامعه استتت که ترین پدیدهازدواج یكي از مهم

ستتتالمت ترین نهاد برای آموزش و تربیت و همچنین   عنوان بنیادی به 

 خانوادگي، زندگي تقویت جامعه، دارای اهمیت فراوان است. الزمه

 یكدیگر  با  ها تعامل زوج   طرز و نگرش نوع و آن دوام و ثبات 

 هایشتتتدن رهارروب روشتتتن به هازوج روابط مطالعه و استتتت

کند مي کمک گیردمي شتتكل آن در هازوج رابطه که ستتاختاری

به مرور بعضتتتي از زوجین به  (.2012راجاما، ویستتتواناتا،  )ناگاراجا،

را  1دالیل مختلف به مشتكل ارتباطي برخورده و تعارضتات زناشتویي   

(. وجود تعتتارض   2017و همكتتاران،    2کننتتد )ویلستتتون    تجربتته مي   

سبت به تفاوت      شي از واکنش ن شویي نا ست و گاهي  زنا های فردی ا

یابد که احستتاس خشتتم، خشتتونت، کینه،  اوقات، آن قدر شتتدت مي

حستتتادت و ستتتور رفتار کالمي و فیزیكي در روابط زوجین    نفرت،

(. نتتتایج مطتتالعتته اوزگتتا  و      2020، 3شتتتود )لي و لیو   حتتاکم مي  

های دارای تعارض زناشتتویي ( نشتتان داد که زوج2018) 4تانریوردی

باال، از نظر بهداشتتت رواني و ستتالمتي در ستتطی ضتتعیفي هستتتند. با  

یابد که این  افزایش ميافزایش تعارض در روابط زوجي، ناسازگاری 

مات طالق محستتتوب مي       قد ند از م مارا،     فرای كل، آم شتتتود )فران

 (.2015، 5جاکوبویتز و هازن

درار  تعارضتتتات زناشتتتویيتواند تحت تاثیر از جمله عواملي که مي

آستتتید شتتتده و زوجین را به هر ره بیشتتتتر از هم دور کند، کاهش 

ده هنرمند،   زا)کاظمیان مقدم، مهرابي    استتتت 6رضتتتایت زناشتتتویي    

؛ 1397؛ تیموری، غفاریان و یزدان پناه،    1397کیامنش و حستتتینیان،   

شي مثبت      .(2019، 7کینیشلي و مک شویي، در واقع نگر ضایت زنا ر

لذت  به   و  که زن و شتتتوهر از جن های مختلف روابط   بخش استتتتت 

کانوی          كل،  مای ند )کوهن، فردریكستتتون، براون،  ناشتتتویي دار ، 8ز

یان مي 2009) 9(. لورنستتتیو2009 ناشتتتویي        ( ب یت ز که رضتتتتا ند  ک

                                                           
1. marital conflicts 
2. Wilson 
3. Li, Liu 
4. Özgüç, Tanrıverdi 
5. Frankel, Umemura, Jacobvitz, Hazen  
6. Marital Satisfaction 
7. Lee, McKinnish 
8. Chohn, Fredrickson, Brown, Mikels  & Conway 

سات ذهني خشنودی، رضایت و      شده توسط زن و   لذت تجربه احسا

شتتتوهر استتتت که از انطباق بین وضتتتعیتي که مورد انتظار استتتت و  

شتتود. عوامل زناشتتویي حاصتتل مي  وضتتعیت موجود فرد در روابط

متعتتددی ازجملتته احترام متقتتابتتل، بتتاورهتتای زوج، ستتتن ازدواج،  

زندگي مشتتتر ، اقوام و آشتتنایان، اعتقادات، همخواني   زمان مدت

مندی از  مذهبي، تعداد و وضتتتعیت ستتتالمت فرزندان در رضتتتایت        

ها (. پژوهش2014، 10زناشتتویي مرثرند )استتتاویرانوپولوس، فالر، فارو  

شان مي  سازگاری های زناشویي، اختالف دهند که نارضایتي ن ها ها، نا

ث کاهش ستتتالمت جستتتمي و    تنها باع   های زوجین نه  و نارضتتتایتي 

بلكه منجر به احستتتاس تنها ي، پوري،      بهداشتتتت رواني همستتتران،  

 نتتفتتس پتتایتتیتتن، دشتتتتواری در انتتجتتام وظتتا تتف والتتدیتتنتتي  عتتزت

( و اختالل در روابط و عملكرد اجتماعي  2015استتتتاویرانوپولوس،  )

الدیک،   فان ) انجامد  همستتتران و همچنین دلزدگي زناشتتتویي نیز مي  

 (. 2017، 11انهپرینزی، دیكوویچ، دی

عد از مدتي از زندگي         یكي دیگر از موضتتتوعات مهم که زوجین ب

شویي با آن مواجه مي     ضات زنا شتر  و بروز تعار شوند، دلزدگي  م

؛ فتوحي، 1397مقتدم و همكتاران،   کتاظمیتان  استتتتت ) 12زنتاشتتتویي 

هتای  دلزدگي از پتتدیتتده. (1396میكتتاییلي، عطتتادختتت و حتتاجلو، 

سید  سوب مي آ شویي رابطۀ نزدیک و    شود که با ر زا مح ضایت زنا

دلزدگي زنتتاشتتتویي      (.2012، 13لود و الیوت   تنگتتاتنگي دارد )متتک     

احستتاس  بستتتگي عاطفي به همستتر استتت که با  کاهش تدریجي دل

گانگي، بي  جایگزیني        عالقگي و بيبی كدیگر و  به ی فاوتي زوجین  ت

به  بت همراه استتتتت )   عواطف منفي   (.2015، 14مایر جای عواطف مث

طور ناگهاني  ندرت بهق یک روند تدریجي است و به دلزدگي از عش 

باخته و خستتتگي کند صتتمیمیت و عشتتق زندگي رن  بروز پیدا مي

شتتود و در شتتدیدترین نوع دلزدگي با فروپاشتتي    عمومي عارض مي

تحقیقات   (.1397اردشتتیری لردجاني وشتتریفي، رابطه همراه استتت )

9. Laurenceeau 
1 0. Stavrianopoulos, Faller & Furrow 
1 1. Van Eldik,  Prinzie,  Deković,  De Haan 
1 2. marital burnout 
1 3. MacLeod & Elliott 
1 4. Maier 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301730121X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919309326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919309326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883941716301212#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883941716301212#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638314200051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487018305865#!
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دلزدگي زناشویي در  دهد امروزه شیوع  کارشناسان خانواده نشان مي   

ست و روند رو به افزایش نیز دارد )فینكل،       شده ا سیار زیاد  زوجین ب

(. افزایش طالق براثر دلزدگي  2013، 15استتلوتر، لوپیز، والتون، گروس

شویي از یک      ضایتي زنا شویي و نار سران برای      زنا ضای هم سو و تقا

سوی  پرباری و بهبود روابط زناشویي و باال بردن رضایت زناشویي از

سران به مداخالت و آموزش  های تخصصي در    دیگر، بیانگر نیاز هم

ست  شفیع   ) این زمینه ا سوداني و  ها (. آموزش1393آبادی، پیرفلک، 

و مداخالت با در نظر گرفتن نقطه نظرات احساسي، هیجاني و فكریِ 

شوند؛ که منجر به بهبود  طرف مقابل در روابط بین همسران انجام مي 

شوی    ضایت زنا شویي مي ر ستلونز،  )شود  ي و کاهش دلزدگي زنا کا

 (.2013، 16الوارز، رویزمونز

به اینكه در زندگي زوجین تعامالت و روابط گستتتترده         ای با توجه 

رار        ها د مان میزان نیز ممكن استتتتت روابط بین آن به ه وجود دارد 

شدید   اختالف و تعارض گردد. بدین ترتید تعدیل و مهار هیجانات 

از به آموزش و حمایت دارد. یكي از مداخالتي     و کاهش تعارض نی   

تواند در کاهش اختالفات زوجین، کاهش دلزدگي زناشتتویي  که مي

و افزایش رضتتتایت زناشتتتویي به کار گرفته شتتتود، آموزش تئوری   

عنوان تئوری انتخاب را به   1994در ستتتال  18استتتت. گلستتتر  17انتخاب 

ارا ه کرد و  نظریۀ پشتتتیبان و رارروبي برای رویكرد واقعیت درماني

کنند. این نظریه معتقد    دهد افراد ررا و رگونه رفتار مي   توضتتتیی مي

سر مي    ست هر آنچه از ما  ست و تمام رفتارهای ما  ا زند، یک رفتار ا

شتتود و معطوف به هدفي استتت )گلستتر و   از درون ما برانگیخته مي

سر،   سي کنترل    جای تمرکز بر روان(. تئوری انتخاب، به2008گل شنا

یان مي بیرو که    ن، بر کنترل دروني تمرکز دارد. این رویكرد، ب ند  ک

توانند بر رفتار یک فرد کنترل داشتتته باشتتند و تنها خود  دیگران نمي

خاب مي  تار هر فرد،            فرد، انت هد. رف جام د تاری را ان ره رف که  ند  ک

بهترین تالش او برای رسیدن به ریزی است که برای ارضای نیازهای 

ارد. بر استتتاس تئوری انتخاب، رفتارهای هر فرد، از خود به آن نیاز د

شتتوند و بنابراین هر فرد ستترنوشتتت خود را انتخاب   درون ناشتتي مي

مالترز     مي ن ،  لدی به  2017، 19کند )روبي، ووب ید، عنصتتتر    این(.  ترت

اصتتلي در تئوری انتخاب، انتخاب و مستتئولیت استتت. در زمینه تاثیر  

                                                           
1 5. Finkel, Slotter, Luchies, Walton  & Gross 
1 6. Castellanos,  Álvarez-Dardet, & RuizMuñoz 
1 7. choice theory 

صتتتمیمیت زناشتتتویي    و ویيزناشتتت تئوری انتخاب بر کیفیت روابط

(، 1396نژاد، ، ستتتعادتي، نوابي فرد، کاظمي زاده، میرصتتتیفياهلل)فتی

شتتامیر، )ستتعادتي  هازوج بهزیستتتي و زناشتتویي هایتعارض حل

؛ 1395؛ غالمي، رجا ي، زعیمي، 1395شتتناس رضتتا یه،   نجمي، حق

و صتتتمیمیت زناشتتتویي   تمایزیافتگي (،1391رشتتتیدپور حریستتتي، 

رضتتتتایتتت زنتتاشتتتویي    (،1392 احقر، و ه، تبریزیزاد)شتتتریعتتت

؛ 1395فر،  ایمتتاني   و اکبری  علي   آشتتتتیتتاني،   )آقتتایوستتتفي، فتحي      

و همكاران،   20؛ گریلز2019نژاد، ابراهیمي، وکیلي، خرقاني،  صتتتفایي 

بررستتتي تأثیر تئوری انتخاب با تاکید بر اثرات    ( اشتتتاره کرد.2014

سئولیت، به  سي    انتخاب و م سا ابعاد ارتباط بین زوجین، عنوان اجزار ا

شویي      توانند عاملمي شویي یا دلزدگي زنا های موثری بر رضایت زنا

 باشند.

و هیجاني در  شناختي، ارتباطي های روانحال با توجه به آسید 

زوجین دارای تعارضتتتات زناشتتتویي همچون وجود دلزدگي    

گیری از زناشتتویي و کاهش رضتتایت زناشتتویي و اهمیت بهره 

سد همچون آموزش تئوری  ني و مداخلههای درماروش ای منا

شناختي و ارتباطي  های روانانتخاب و نقش آن در بهبود مولفه

زوجین و ستترانجام عدم انجام پژوهشتتي مشتتابه، هدف اصتتلي   

پژوهش حاضتتر بررستتي اثربخشتتي آموزش تئوری انتخاب بر   

 رضایت زناشویي و دلزدگي زناشویي زوجین بود.

 

 کار روش
آزمون پس -آزمونآزمایشي با پیشحاضر، از نوع نیمهطرح پژوهش 

شامل زوجین دارای     با گروه گواه بود. ضر  جامعه آماری پژوهش حا

شویي مراجعه کننده به مراکز     ضات زنا شاوره تعار در  همدان شهر  م

صل پاییز  ضر از روش نمونه  1398 سال  ف گیری بود. در پژوهش حا

ورت که ابتدا زوجین غیرتصتتادفي هدفمند استتتفاده شتتد. بدین صتت   

سایي        شنا شهر همدان مورد  شاوره  متعارض مراجعه کننده به مراکز م

قرار گرفتند )با توجه به حجم باالی مراکز مشتتتاوره شتتتهر همدان،         

های حضتتتور در  مرکز انتخاب شتتتد(. ستتتپس با پخش فرم    6تعداد  

1 8. Glasser 
1 9. Robey, Wubbolding & Malters 
2 0. Grills 
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پژوهش به شتتتكل داوطلبانه در بین زوجین متعارض پخش شتتتد. با        

سایي زوجین     شویي به آنها ارا ه      شنا شنامه تعارض زنا س داوطلد، پر

گذاری آن، شتتد. با اجرای پرستتشتتنامه تعاضتتات زناشتتویي و نمره     

در پرستتشتتنامه تعارضتتات زناشتتویي     126زوجیني که نمره باالتر از 

اند، انتخاب شتتدند. در گام بعد زوجین شتتناستتایي شتتده کستتد کرده

سط مال   سي  تو قرار گرفتند. های ورود به پژوهش بعدی مورد برر

های ورود به پژوهش شتتامل: داشتتتن ستتابقه زندگي زناشتتویي مال 

باالتر از ستته ستتال، داشتتتن حداقل تحصتتیالت دیپلم، عدم اقدام به    

طالق، داشتتتن ستتالمت جستتمي و تمایل به شتترکت در پژوهش به    

که مال      حالي بود  های خروج از  صتتتورت زوجي بود. این در 

دو جلستته غیبت، عدم همكاری و پژوهش نیز شتتامل داشتتتن بیش از 

انجام ندادن تكالیف مشتتخش شتتده در کالس و عدم تمایل به ادامه  

حضور در فرایند انجام پژوهش بود. پس از این مرحله، از بین زوجین  

زوج انتخاب و به صورت تصادفي با استفاده     20واجد شرایط، تعداد  

عه  مایش )  از قر زوج(   10زوج( و گواه ) 10کشتتتي در دو گروه آز

گماشتتتته شتتتدند. در این پژوهش ریزش وجود نداشتتتت. در نهایت  

سه برای گروه  8طي  آموزش تئوری انتخاب آزمایش برگزار شد   جل

به روند درماني          مداخالت را دریافت نكرده و  ولي گروه گواه این 

جهت رعایت اخالق در     معمول خود در مراکز مشتتتاوره ادامه داد.  

شرکت    ضایت زوجین برای  سد و از   پژوهش ر در برنامه مداخله ک

رنین به افراد گروه گواه اطمینان شدند. هم  کلیه مراحل مداخله آگاه

داده شتتد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشتتي این مداخالت را  

که  دگروه اطمینان داده شت  سته همچنین به هر دریافت خواهند نمود. 

 . به درج نام نیستماند و نیازی نها محرمانه باقي ميآاطالعات 

 پژوهش ابزار

شویی:      شنامه تعارض زنا س شویي      پر شنامه تعارض زنا س پر

ست.    1375توسط براتي و ثنایي )  شده ا ساخته  پرسشنامه    نیا ( 

 نیدهد. او ابعاد آن را به دستتت مي یينمره کل تعارض زناشتتو

كار         کاهش هم ند از:  بارت عاد ع طه جنستتت     ،یاب  ،يکاهش راب

ما    شیافزا ،يجان یه یها واکنش شیافزا لد ح ند،   تی ج فرز

طه فر  شیافزا ندان  یبا خو  یدراب طه     شتتتتاو کاهش راب خود، 

همستتر و دوستتتان، جدا کردن امور  شتتاوندانیبا خو يخانوادگ

                                                           
2 1. Enrich marital satisfaction questionnaire 

یاس پنج     گریكد یاز  يمال  یک مق . هر ستتتوال آزمون دارای 

قات  5ای )همیشتتته  درجه  ها     4، اکثر او گاهي وقت  به  3،   ،

باال در این آزمون   گیرد.( تعلق مي1و هرگز  2ندرت   نمره 

ضاع و پایین بودن دال بر     شدت تعارض و بد بودن او حاکي از 

تا  42خوب بودن اوضاع است. دامنه نمرات کل پرسشنامه بین      

باشد. این آزمون توسط سازندگان آن بر روی مراجعه    مي 210

شاوره جهت رفع تعارض     ضایي یا مراکز م کنندگان به مراجع ق

شویي هنجاریابي  صات روان      زنا شخ سنجي آن به این  شده و م

شنامه          س ست: آلفای کرونباخ برای کل پر شده ا شرح گزارش 

كاری     53/0 کاهش هم یاس  ، افزایش 0/ 30، و برای خرده مق

ند         یت فرز ما لد ح جاني  60/0ج ،  73/0، افزایش واکنش هی

، کتتاهش رابطتته ختتانوادگي بتتا 50/0کتتاهش رابطتته جنستتتي 

، افزایش رابطه فردی با 64/0خویشتتاوندان همستتر و دوستتتان   

 51/0و جدا کردن امور مالي از یكدیگر     64/0خویشتتتاوندان   

گزارش شتتده استتت. برای تعیین روایي این آزمون از تعدادی  

ها این متخصش خانواده درماني نظرخواهي شد، بنابر اعتقاد آن

(. 1379آزمون دارای روایي محتوایي مناستتتبي استتتت )ثنایي،    

در پژوهش حاضتر با استتفاده از ضترید    پایایي این پرستشتنامه   

 محاسبه شد. 75/0آلفای کرونباخ 

نسخۀ اصلي  )فرم کوتاه(: 21پرسشنامۀ رضایت زناشویی انریچ

 115ساخته شده و شامل  1998این پرسشنامه توسط انریچ در سال 

تدوین  1373سوالي آن توسط سلیمانیان در سال  47سوال است. فرم 

-سرالي این پرسشنامه استفاده شد. نمره 47شد. در این پژوهش از فرم 

 5کامالً مخالفم تا  1ای )گزینه 5گذاری به صورت طیف لیكرت 

گیرد. تعلق مي 5تا  1باشد که به آنها نمره ای از کامالً موافقم(، مي

شود. دامنه جمع کل سواالت به عنوان نمره کلي مقیاس محسوب مي

 84 تا 47 بیننمرات ت. اس 235تا  47نمرات این پرسشنامه بین 

 نمرات نسبي، نارضایتي 122 تا 85 بین نمرات شدید، نارضایتي

 زیاد، رضایت 198 تا 161 نمرات متوسط، رضایت 160 تا 123

)آسوده،  است زیاد خیلي رضایت بیانگر 235 تا 199 بین نمرات

( همبستگي دروني آزمون را برای فرم بلند 1373(. سلیمانیان )1389
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گزارش کرد. این پرسشنامه در مطالعه  95/0برای فرم کوتاه و  93/0

( مورد استفاده قرار گرفته است و ضرید 1993) 22الوی و اولسون

گزارش شده است. در پژوهش  94/0تا  71/0آلفای پرسشنامه از 

 77/0زوج  365( ضرید آلفای پرسشنامه با تعداد 1389آسوده )

 های مقیاس با  اینریچ مقیاس همبستگي بدست آمده است. ضرید

 رضایت هایمقیاس  و با 42/0تا  32/0 از  زناشویي رضایت

 سازه روایي دهندهبدست آمده که  نشان 60/0تا  41/0 از خانوادگي

پایایي این پرسشنامه در پژوهش  (.1389)آسوده،  است اینریچ مقیاس

( با استفاده از ضرید آلفای کرونباخ 1398نجارزادگان و فرهادی )

به دست آمد. پایایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده  75/0

محاسبه شد. پایایي پرسشنامه حاضر  76/0از ضرید آلفای کرونباخ 

 محاسبه گردید. 70/0در این پژوهش به وسیله ضرید آلفای کرونباخ 

دلزدگي  رسشنامهپ: 23زناشویی پاینز دلزدگی پرسشنامه

 20 گردید. این پرسشنامه ابداع 1996در سال  24پاینز توسط زناشویي

 احساس مثال) جسمي خستگي اصلي جزر 3 شامل که دارد ماده

 عاطفي افتادن پا از ،(خواب داشتن اختالالت و خستگي، سستي

مثل ) رواني افتادن پا از و( افتادن دام در، افسردگي، ناامیدی احساس)

 این تمام باشد.مي (همسر به خشم و ارزشي، سرخوردگيبي احساس

 1 سطی. شوندمي داده امتیازی پاسخ هفت طیف یک روی موارد

 زیاد تجربه معرف 7 سطی و نظر مورد عبارت تجربه عدم معرف

  هرگز تا 1)از  موردنظر. طیف پاسخگویي آن از نوع لیكرت عبارت

(. کمترین نمره در 1388نادری، افتخار و آمالزاده، )  همیشه( است 7

است. کسد نمره باالتر نشان  140بیشترین نمره  و 20این پرسشنامه 

 -آزمون پایایي دهنده احساس دلزدگي زناشویي بیشتر است. ضرید

برای یک دوره دو  76/0، ماهه یک دوره یک برای 89/0بازآزمون 

 دروني تداوم به دست آمده است. برای دوره رهارماهه 66/0ماهه، و 

بین  که، شد سنجیده آلفا ثابت ضرید باها آزمودني اغلد برای

 این (1387) نعیم نیز ایران در (.1996 پاینز،)بود  93/0تا  91/0

 86/0نفر بررسي نمود و ضرید آلفای کرونباخ  240 بر را پرسشنامه

. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش اردشیری بدست آمد

ن از و برای ابعاد آ 89/0( برای نمره کلي 1397لردجاني و شریفي )

                                                           
2 2. Lavie & Olson 
2 3. Pines's marital burnout questionnaire 

بدست آمد. پایایي پرسشنامه حاضر در این پژوهش به  90/0تا  77/0

 محاسبه گردید. 84/0وسیله ضرید آلفای کرونباخ 

 روند اجرای پژوهش
پس از اختذ مجوزهتای الزم از طرف   جهتت انجتام پژوهش   

نه        ند نمو جام فرای طه و ان گیری، زوجین مراکز مشتتتتاوره مربو

تعارضتتات زناشتتویي( به شتتیوه  زوج دارای  20انتخاب شتتده )

زوج  10های آزمایش و گواه گمارده شدند )تصادفي در گروه 

مایش و   مایش    گروهزوج در گروه گواه(.  10در گروه آز آز

را در طي آموزش تئوری انتخاب  مداخله آموزشتتتي مربوط به    

جلسه   8ای را در دقیقه 90ای یک جلسه  دو ماه به صورت هفته 

در حالي استتت که افراد حاضتتر در گروه  دریافت نمودند. این 

گواه مداخالت حاضر را در طول پژوهش دریافت نكرده و در  

انتظار دریافت مداخالت حاضتتتر بودند. پروتكل آموزشتتتي            

صاحبي،  2000تئوری انتخاب  توسط گالسر )   ( 1391؛ ترجمۀ 

سط رحیمي  شد و مورد تأیید    1392نیت )مطرح و تو ستفاده  ( ا

 ( آمده است.1ه آن در جدول شمارۀ )قرار گرفت که خالص
 جلسات تفكیک به تئوری انتخابخالصۀ پروتكل آموزشي . 1جدول 

 محتوای مداخله هدف جلسات

آشنا ي و  اول

بیان 

 اهداف

معرفي اعضار، بیان قوانین جلسات، تشریی 

 اهداف زوج درماني مبتني بر نظریۀ انتخاب

 و بیان ده اصل آن

تبیین  دوم

مشكالت 

 زناشو ي

تبیین مشكالت بر اساس نظریۀ انتخاب، 

تشریی علل نارضایتي زناشو ي و بیان 

دیدگاه و تجارب دربارۀ باورهای 

غیرمنطقي، تعارضات زناشو ي و فرسودگي 

 عاطفي زناشو ي 

 7تبیین کنترل دروني و بیروني، تشریی  گریکنترل سوم

گری )انتقاد، سرزنش، عادت مخرب کنترل

 تنبیه، حق حساب، غرغر و تهدید( وگالیه، 

پیامدهای آن، بیان تجارب اعضار در 

 عادت مخرب کنترل گری 7خصوص 

2 4. Pines 
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های عادت چهارم

 مخرب

عادت مخرب  7رگونگي کنار گذاشتن 

عادت  7گری و جانشیني آن با کنترل

دادن، حمایت، سازنده)مهرورزی، گوش

 وتشویق، احترام، اعتماد، پذیرش و گفتگو( 

 پیامدهای آن

دنیای  پنجم

 مطلوب

بررسي دنیای مطلوب همسران و رگونگي 

 وارد شدن به آن

نیازهای  ششم

 زناشو ي

گفتگو در بارۀ دنیای مطلوب و بحث 

پیرامون نیازهای پنج گانۀ زناشو ي )بقار، 

صمیمیت، قدرت، آزادی و تفریی و 

 سرگرمي(

رفتار کلي  هفتم

و اجزای 

 آن

بررسي نیازهای پنج گانۀ زناشو ي و بیان 

تجارب در بارۀ آنها و طرح موضوعات 

رفتار کلي و اجزای آن شامل : افكار، 

 اعمال، احساس و فیزیولوژی 

بهبود  هشتم

کیفیت 

روابط 

 زناشو ي

آموزش بهبود کیفیت روابط زناشو ي با 

تأیید بر کاهش تعارضات زناشو ي، 

ودگي و باورهای غیرمنطقي وکاهش فرس

 دلزدگي عاطفي زوجین

 

ها از دو سطی آمار توصیفي در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

سطی آمار توصیفي از میانگین و          ست. در  شده ا ستفاده  ستنباطي ا و ا

 -انحراف استتتاندارد و در ستتطی آمار استتتنباطي از آزمون شتتاپیرو   

لوین برای ویلک جهت بررستتتي نرمال بودن توزیع متهیرها، آزمون      

هتتا و همچنین از تحلیتتل کوواریتتانس              بررستتتي برابری واریتتانس     

رندمتهیری برای بررستتتي فرضتتتیه پژوهش استتتتفاده گردید. نتایج        

مورد تجزیه و تحلیل  -23SPSSافزار آماری آماری با استتتفاده از نرم

 قرار گرفت.

 

 نتایج
زوج در دو گروه مورد بررسي قرار گرفت و  20های حاصل از داده

 3/37آزمایش و کنترل به ترتید  تایج نشان داد  میانگین سني گروهن

 10بود. میانگین طول مدت ازدواج نیز برای گروه آزمایش  6/36و 

سال بود. حال میانگین و انحراف معیار  1/11سال و برای گروه کنترل 

ها مورد متهیرهای رضایت و دلزدگي زناشویي به تفكیک گروه

  ارا ه شده است. 2نتایج آن در جدول  بررسي قرار گرفت که

میانگین و انحراف معیار متهیرهای رضایت و دلزدگي  .  2جدول

 آزمونآزمون و پسزناشویي در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیش

 آزمونپس آزمونپیش هاگروه هامولفه

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

رضایت 

 زناشویي

گروه 

 آزمایش 

20/127 01/18 85/148 99/12 

گروه 

 گواه

70/124 25/19 05/122 78/17 

دلزدگي 

 زناشویي

گروه 

 آزمایش 

80/65 10/13 35/52 35/9 

گروه 

 گواه

25/62 62/11 30/61 94/11 

دهد که میانگین نمرات رضایت زناشویي نشان مي 2اطالعات جدول 

به     در پس بت  بل   پیشآزمون گروه آزمایش نستتت قا آزمون، افزایش 

یدا کرده در پیش  فاوت  آزمون  و پستوجهي پ آزمون گروه گواه ت

آزمون زیادی نداشته است. میانگین نمرات دلزدگي زناشویي در پس   

آزمون، کتتاهش پیتتدا کرده و در گروه آزمتتایش نستتتبتتت بتته پیش

هده نمي  آزمون  و پسپیش شتتتود. آزمون گروه گواه تهییری مشتتتا

ها، از آزمون لوین استفاده  فرض همگني واریانسیشجهت بررسي پ 

ست در مرحله پس      شان داده ا ست. نتایج ن آزمون در متهیرهای شده ا

ها  فرض همگني واریانسرضایت زناشویي و دلزدگي زناشویي پیش   

تایج آزمون باکس جهت بررستتتي     . (p>05/0)برقرار بوده استتتت  ن

کواریانس نشتتان داد که در مرحله  -های واریانسهمستتاني ماتریس

ماتریس آزمون پیشپس کواریانس نیز برقرار    -های واریانس  فرض 

تایج آزمون شتتتاپیرو ویلک     (p>05/0)بوده استتتت  . عالوه بر این ن

که پیش    یانگر آن بود  نه  ب مال بودن توزیع نمو در ها  ای دادهفرض نر

های  متهیرهای رضتتتایت زناشتتتویي و دلزدگي زناشتتتویي در گروه      

حل پیش   آزمون برقرار استتتت  آزمون و پسآزمایش و گواه در مرا

(05/0<p) فرض همگني شید خط  . در نهایت نتایج در بررسي پیش

شد که تعامل پیش     آزمون با متهیر گروهبندی در رگرسیون مشخش 

اشویي و دلزدگي زناشویي  آزمون در متهیرهای رضایت زنمرحله پس

. این بدان معناستتت که فرض همگني (p>05/0)معنادار نبوده استتت 

های حاضتتتر به این شتتتید خط رگرستتتیون برقرار بوده استتتت. یافته 
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هتتای آمتتاری مورد نیتتاز تحلیتتل آزمون فرضمعنتتاستتتتت کتته پیش

 کوواریانس برقرار بوده و استفاده از این تحلیل منعي ندارد. 

 

ج تحلیل کوواریانس رندمتهیری جهت بررسي اثر نتای .  3جدول

 آموزش تئوری انتخاب بر رضایت و دلزدگي زناشویي زوجین

مقدار  ارزش 

F 

درجه 

آزادی 

 فرض

درجه 

آزادی 

 خطا

سطی 

 معناداری

  35 2 89/34 66/0 اثر پیالیي

المبدای  0001/0

 ویلكز

33/0 89/34 2 35 

 35 2 89/34 99/1 اثر هتلین 

 بزرگترین

 ریشه روی

99/1 89/34 2 35 

این نتیجه حاصتتتل مي    واریانس رندمتهیری   با معناداری آزمون کو  

رضتتتایت زناشتتتویي و    گردد که باید حداقل در یكي از متهیرهای        

دو گروه آزمایش و گواه در اثر ارا ه بین  دلزدگي زناشتتویي زوجین

  . بنابراینآموزش تئوری انتخاب تفاوت معنادار وجود داشتتتته باشتتتد

جهت بررستتي این نكته که معناداری مشتتاهده شتتده در کدام یک از 

به بررستتي  استتت، رضتتایت زناشتتویي و دلزدگي زناشتتویي متهیرهای

 متهیری پرداخته شد.تحلیل به کوواریانس تک

 

متهیری جهت بررسي آموزش نتایج تحلیل کوواریانس تک .4جدول 

 تئوری انتخاب بر رضایت و دلزدگي زناشویي زوجین

مجموع  متهبر منبع تهییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 
F 

سطی 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 توان

اثر متهیر مستقل 

)آموزش تئوری 

 انتخاب(

رضایت 

 زناشویي

13/5814 1 13/5814 42/43 0001/0 54/0 1 

دلزدگي 

 زناشویي

99/1212 1 99/1212 99/24 0001/0 46/0 99/0 

رضایت  خطا

 زناشویي

02/4820 36 89/133     

دلزدگي 

 زناشویي

07/1747 36 53/48     

رضایت  کل

 زناشویي

750274 40      

دلزدگي 

 زناشویي

134337 40      

جه  با  تا  به  تو قل   ریمته ارا ه  ،4 جدول  جین آموزش تئوری ) مستتتت

خاب  ته  ( انت فاوت  جاد یا به  منجر توانستتت نادار  ت  نمرات نیانگی م مع

سته  هایریمته  در( رضایت زناشویي و دلزدگي زناشویي زوجین    ) واب

 حاصل  جهینت نیا لذا. گردد 05/0ی خطا سطی  در آزمونپس مرحله

 نمرات نیانگیم ،آزمون()پیش گرمداخله ریمته کنترل با که شتتوديم

ارا ه با  رضتتتایت زناشتتتویي و دلزدگي زناشتتتویي زوجین  هایریمته

جهت تهییر نیز . است شده  درار تهییر معنادار آموزش تئوری انتخاب

ست که     صورت بوده ا سته منجر به   آموزش تئوری انتخاببدان  توان

افراد   بهبود رضتتایت زناشتتویي و کاهش دلزدگي زناشتتویي زوجین  

شویي      زانیمبر  آموزش تئوری انتخاب ریتاث مقدار شود.  ضایت زنا ر

بوده استتت. این   46/0و  54/0به ترتید  و دلزدگي زناشتتویي زوجین

های  درصتتتد تهییرات متهیر 46 و 54به ترتید    بدان معناستتتت که    

ارا ه متهیر توستتط  رضتتایت زناشتتویي و دلزدگي زناشتتویي زوجین  

 شود.تبیین مي (آموزش تئوری انتخابمستقل )

 

 گیریبحث و نتیجه

 بر تئوری انتخاب آموزش بررسي اثربخشي حاضر پژوهش هدف

تحلیل  نتایج بود. زوجین زناشویيدلزدگي  و زناشویي رضایت

میانگین نمرات رضایت و دلزدگي  که نشان داد کوواریانس

 تفاوت گواه گروه به نسبت آزمایشي گروه هر اعضای زناشویي

 نظریه اساس زوجین بر آموزش نشان داد. بر این اساس معناداری

 با نتایج این .است مرثر هازوج زناشویي رضایت بر بهبود انتخاب

و همكاران  زادهشریعت (؛1395همكاران ) و آقایوسفي هاییافته

( 2014همكاران ) و گریلز ( و2019نژاد و همكاران )(؛ صفایي1392)

 برای ( افراد2008گالسر ) نظر همخوان است. در تبیین این یافته طبق

 اگر همسران کنند،مي ازدواج خود بنیادین نیازهای ارضای

 نیازهای ارضای نحوه درباره ایبینانهرواقعغی و متفاوت انتظارهای

 با آنها نیازهای شدت یا و باشند یكدیگرداشته از شاناساسي

 آنها رضایت زناشویي و زوجها روابط بر باشد؛ متفاوت  یكدیگر

آموزش  لذا کند.مي مختل را آنها روابط و گذاردمي منفي تأثیری

 روابط که کرده کمک زوجها به نیازها این بازنگری رگونگي

-مي عنوان (2008)  گالسر و گالسر بهتری تجربه کنند. زناشویي

 داده آموزش آنها اساسي نیازهای مورد در به زوجها رنانچه کنند،
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-مي همسر تأمین نیازهای برای تالش و نیازها از آگاهي این شود،

 مثبتي اثر ازدواجشان از آنها روابط کیفیت و رضایت بر تواند

 تئوری اساس بر آموزش نتیجه در رسد کهبنابراین به نظر ميبگذارد. 

 حس ایجاد و نیازها شدت مورد ها درزوج آگاهي انتخاب،

تجربه ارضای نیازها در طرفین  و یافته افزایش آنها در مسئولیت

ایفا کند. عالوه بر  زناشویي رضایت ایجاد در را مهمي نقش توانسته

شود تا هر پذیری سبد ميمسئولیت این میتوان بیان نمود که آموزش

یک از زوجین به فراخور شرایط خود، مسئولیت ترمیم رابطه آسید 

دیده خود را بر عهده گرفته و از این طریق بتوانند روابط زناشویي 

هنجارمندتری را تجربه نمایند که این شرایط نیز سبد بهبود رضایت 

 شود.زناشویي آنها مي

 نظریه اساس زوجین بر آموزش که داد نتایج پژوهش حاضر نشان

 با نتایج این .است مرثر هازوج زناشویي بر کاهش دلزدگي انتخاب

 (؛1395(؛ غالمي و همكاران )1391رشیدپور حریسي ) هاییافته

( همخوان است. نظریه انتخاب 1397سعادتي شامیر و همكاران )

 شده انتخاب رفتار آنكه دلیل که به کندمي ( تأکید2008گالسر )

 دانستن دیگران مقصر یا شخصي مسئولیت از گیریکناره است،

عنوان  به رفتارها که آنجا از است. پذیرش قابل غیر مشكالت برای

-مي انتخاب ناخوشایند ایرابطه از ناشي ناکامي حل برای راهي

 است نیاز آنها به زندگي در که افرادی تعامل با هنگام پس شوند،

 رون مفاهیمي بر گیرد. تأکید انجام مرثرتری انتخابهای بایستمي

 و راهبردهای مقابله بر تواندمي انتخاب و پذیریمسئولیت کنترل،

-مي تئوری انتخاب باعث بگذارد. آموزشهای اثر افراد کنترل منبع

 جلسات در واقع در بردارند. بیروني کنترل از دست زوجین شود

 به و بپذیرند را یكدیگر تا شده تشویق زوجین آموزش گروهي،

 ایجاد جو  باعث امر این که احترام بگذارند عقاید در تفاوت

کم  توجهي قابل بطور زوجین در آن تعارضات که شودمي حمایتي

 .دهدشده و این شیوه دلزدگي آنها را نیز کاهش مي

 که استخودگزارشي بودن ابزار  پژوهش هایمحدودیتجمله  از

-آزمودني تحصیالت سطی بودن متفاوت. قرار گیرد توجهباید مورد 

 محدودیت یک عنوان به باید که باشد موثر نتایج در تواندمي نیز ها

 پیگیری مرحله وجود عدم .شود گرفته نظر در حاضر پژوهش در

-مي پیشنهاد .نمود توجه آن به باید که است مهمي محدودیت نیز

 هایپژوهشاجرا شود و  پیگیری مرحله آتي هایپژوهش در شود

 انجام با کنترل سطی تحصیالت و پایگاه اقتصادی زوجین مشابه

رضایت  بر آموزش تئوری انتخاب تأثیر به توجه با مجموع در .گیرد

 و آموزشي مراکز در روش این از توانمي زناشویي و دلزدگي

 کاهش برای مرثر راهكاری عنوان به و کرد استفاده مشاوره

 خانواده مشاوره مراکز در زناشویي رضایتمندی افزایش و مشكالت

 .برد بهره آموزشي هایکارگاه و
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 Abstract 

Introduction: Family is considered the most important part of every society 

that maintaining its foundation can lead to the society growth. Therefore the 

present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of choice 

theory training on the couples’ marital satisfaction and marital burnout  

Materials and Methods: The present study was quasi-experimental with 

pretest, posttest and control group design. The statistical population included 

all the married couples with marital problems referring to consultation centers 

in the city of Hamedam in the autumn of 2018. 20 couples were selected 

through purposive sampling method and they were randomly accommodated 

into experimental and control group (each group of 10 couples). The 

experimental group received eight ninety-minute sessions of choice 

theoryintervention (Glasser, 2000) during two months. The applied 

questionnaires in this study included marital conflict questionnaire (Barati and 

Sanaei, 1996), marital satisfaction questionnaire (Enrich, 1998) and marital 

burnoutquestionnaire (Paienz, 1996). The data from the study were analyzed 

through ANCOVA and Bonferroni follow-up test using SPSS statistical 

software. 

Results: The results showed that choice theorytraining has significant effect 

on the marital satisfaction and marital burnout (p<0.001) in a way that this 

training has succeeded in leading to the improvement of marital satisfaction 

(54%) and decrease of marital burnout (46%) in the couples. 

Conclusion: The findings of the present study revealed that selection theory 

training can be used as an efficient method to improve marital satisfaction and 

decrease of marital burnout in the couples through employing techniques such 

as explaining internal and external control and accountability . 

Key words: choice theory training, marital satisfaction, marital burnout, 

couples 

 

  

 
  

 


