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Abstract
Aim: The aim of the present study was to determine the effect of marital life
enrichment on the basis of choice theory, on quality of marital relationship and
couples' intimacy. Method: This quasi-experimental study was conducted with
a pretest-posttest design with one-month follow-up. Among 89 couples who
were referred to Yarestan counseling center in the city of Isfahan from October
to December 2016. 33 couples who had high scores on the Golombok-Rust’s
Inventory of Marital State (1988) and low scores on Walker and Thompson's
Intimacy Scale (1983) were selected (N= 15) and randomly seven couples were
assigned to an experimental group and eight couples were placed in a control
group. The experimental group received six, 60-minute sessions of marital
enrichment based on Choice Theory Duba, Graham, Britzman & Minatrea
(2009) in three phases. Data were analyzed using repeated ANOVAs. Results:
Finding indicated a significant difference between the scores of the two groups
in the quality of marital relationship (F= 7.72, P= 0.008) and marital intimacy
(F= 27.99, P= 0.001) in post-test and after a one month follow up. Conclusion:
Since the level of couples’ intimacy seems to have an effect on the quality of
marital life of couples, marital life enrichment treatment based on Choice
Theory may improve and increase interactions between couples, hence creating
better intimacy between them and improving their marital life quality.
Therefore we suggest therapists use this approach in their treatment programs.
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دریافت مقاله60/10/11 :؛ دریافت نسخه نهایی60/10/21 :؛ پذیرش مقاله60/10/22 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین میزان تأثیر غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت
روابط زناشویی و صمیمیت زوجها بود .روش :روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با
گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود .از بین  98زوجی که در بازه زمانی مهر الی دیماه  5385به مرکز
مشاوره یارستان شهر اصفهان مراجعه کرده بودند؛  33زوج که نمرههای باال را بر اساس نقطه برش نمره
 ،55در پرسشنامه وضعیت زندگی زناشویی گلمبوک-راست ( )5899و نمرههای پایین را بر اساس نقطه
برش نمره  ،05در پرسشنامه صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون ( )5893کسب کرده بودند؛  55زوج
انتخاب و بهشکل تصادفی  7زوج در گروه آزمایش و  9زوج در گروه گواه جایگزین شدند .زوجهای گروه
آزمایش مداخله هفتگی بهشیوه غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب دوبا ،گراهام ،بریتزمن
و میناترا ( )9558را بهشکل گروهی در سه مرحله در  0جلسهای  05دقیقهای دریافت کردند .دادهها با
استفاده از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر تحلیل شد .یافتهها :یافتهها تفاوت معناداری را بین عملکرد
دو گروه آزمایش و گواه در کیفیت روابط زناشویی ( )P=5/559 ،F=7/79و صمیمیت زناشویی
( )P=5/555 ،F=97/98در مرحله پسآزمون و پس از یک ماه پیگیری نشان داد .نتیجهگیری :با توجه
به اینکه میزان صمیمیت بهشکل گستردهای بر کیفیت روابط زناشویی زوجها اثرگذار است ،مداخله
غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب با اصالح و افزایش تعاملها بین زوجها باعث افزایش
صمیمیت و بهبود کیفیت روابط زناشویی آنها میشود .ازاینرو توصیه میشود زوج درمانگران از این
روش درمانی استفاده کنند.

کلیدواژهها :زناشویی ،صمیمیت ،کیفیت روابط ،نظریه انتخاب
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 .9کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،واحد کاشان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کاشان ،ایران
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
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مقدمه
نظام خانواده در زمره مهمترین نظامهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین دو جنس شکل
میگیرد؛ ازاینرو ،نیاز به برقراری و حفظ پیوند و روابط نزدیک با دیگران بهعنوان انگیزه اساسی
و بنیادی بشر قلمداد میشود (پناهی ،کاظمی جمارانی ،عنایتپور شهربابکی و رستمی ،در دست
چاپ) .افزون بر این ،الزمه تقویت زندگی خانوادگی ،ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل
زوجها با یکدیگر است (آنسا ،نجما و نورین)9553 ،؛ و مطالعه روابط زوجها به روشن شدن
چهارچوبهای ساختاری که رابطه زوجها در آن شکل میگیرد کمک میکند .در بیشتر جوامع،
بررسی کیفیت روابط زناشویی نقشی اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطهای خانوادگی دارد
(ناگاراجا ،راجاما و ردی .)9559 ،ازاینرو ،کیفیت روابط زناشویی مفهومی چندبُعدی است که
شامل ابعاد گوناگون ارتباطهای زوجی ،مانند سازگاری ،رضایت ،شادمانی ،انسجام و تعهد میشود
(کاراهان.)9557 ،
سه رویکرد عمده برای مفهومسازی کیفیت روابط زناشویی وجود دارد .رویکرد اول ،مربوط به
لیوایز و اسپانیر 5878 5است که کیفیت زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشویی
میداند (نقل از گونگ .)9557 ،رویکرد دوم ،مربوط به فینچام و برادبوری5897( 9؛ نقل از
گاتمن )9555 ،است؛ بر اساس این رویکرد ،کیفیت زناشویی بازتاب ارزیابی کلی فرد از رابطه
زناشویی است .رویکرد سوم ،نظریه مارکس 5898 3است که تلفیقی از رویکرد لیوایز و اسپنیر
 5878و رویکرد سیستمی بوئن 5879 9است .مارکس  5898نسبت به فرد ،رابطه فرد
باهمسرش و رابطه فرد با دیگران نگرشی سیستمی دارد .او چارچوب نظریه خود را چنین توضیح
میدهد که فرد متأهل دارای سه زاویه درونی ،همسری و فرد ذینفوذ است .اولین زاویه ،خود
درونی است که دربرگیرنده بار درونی فرد با تالشها ،انگیزهها و انرژیهای گوناگون است و
بهوسیله پیشینه طوالنی ،از تمامی تجربههای زندگیاش شکل میگیرد .زاویه دوم ،رابطه با
همسر ،و آن بخشی از خود است که بهطورمداوم به همسر توجه میکند ،با او هماهنگ میشود و
از او مراقبت میکند .درواقع ،پل استقالل-همبستگی است ،بههمین دلیل است که مردم همسر
را بهعنوان نیمه دوم شخص میدانند .زاویه سوم ،هر نقطه تمرکز خارج از خود بهجز همسر را
نشان میدهد .بهعبارتی ،اینجا نیز از مثلثها بحث میشود .ولی برخالف نظر بوئن  ،5879که
فرد مهم دیگر را ،صرفا یک شخص میداند؛ مارکس  ،5898معتقد است که دیگری مهم میتواند
1. Lewis & Spanier
2. Fincham & Bradbury
3. Marks
4. Bowen
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شغل ،سرگرمی و جز آن نیز باشد .بر اساس تعریف مارکس  ،5898کیفیت زناشویی نتیجه
شیوههایی است که افراد متأهل بهطور نظاممند خود را در این مثلث یا در این سه زاویه،
سازماندهی میکنند (نقل از گاتمن و گاتمن.)9555 ،
افزون بر این ،بر اساس نظام تبادالت اجتماعی ،کیفیت روابط زناشویی به پیامدهای درکشده
از روابط زناشویی اشاره دارد که این پیامدها بهنوبه خود نتایج پاداش منهای هزینه در درون
ازدواج هستند .این نتایج شامل عوامل متعددی مانند تعارض زناشویی ،سازگاری زناشویی،
خوشبختی و رضایت زناشویی است .بهدین ترتیب ،کیفیت روابط زناشویی مفهومی چندبُعدی
است که بازتاب پیچیدگی بینظیری از روابط زناشویی است (بالنچارد.)9559 ،
بهطورکلی به احساس و نظر کلی زوجها نسبت به رابطهشان ،کیفیت روابط زناشویی گفته
میشود (کوری )9553 ،کیفیت روابط زناشویی در روند زندگی مانند یک منحنی  Uشکل
ترسیم شده است .طبق این منحنی کیفیت رابطه تا دوره میانسالی کاهش مییابد ،سپس در
معرض بهبودی ناگهانی قرار میگیرد و در اواخر زندگی افزایش پیدا میکند (بالنچارد.)9559 ،
عوامل گوناگونی بر کیفیت روابط زناشویی تأثیرگذارند ،مانند الف) عوامل شخصی ،شامل جنس،
سالمتی ،تربیت خانوادگی ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،شغل ،نگرش نسبت به ازدواج و طالق و
رابطه قبل از ازدواج؛ ب) عوامل ارتباطی ،شامل مدت ازدواج ،تعامالت متقابل ،رابطه قبل از
ازدواج ،حضور فرزندان ،تقسیم وظایف و کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت 5بین همسران؛ و ج)
عوامل بیرونی ،شامل ویژگیهای والدین ،طالق والدین ،سایر افراد مهم در زندگی فرد و اتفاقهای
استرسزا (فینکل ،اسالتر ،الچیز ،والتن و گروس .)9553 ،کیفیت روابط زناشویی با ردیفی از
متغیرها مانند اشتغال ،سبکشناختی و ادراکی ،بها و هزینههای رابطه ،رویدادهای زندگی و عشق
و دوست داشتن نیز مرتبط است (نگوزی ،پیستر و استیال.)9553 ،
بهعقیده مشاوران زوج و خانواده ،کیفیت روابط زناشویی نقشی مهم بر سالمت روانشناختی
زوجها دارد .اگر تعارضهای اجتنابناپذیر زوجها شدید باشد ،تأثیرات جسمانی و روانشناختی
مخربی خواهد داشت (توکلیزاده ،نجاتیان و سوری .)9555 ،در این راستا ،توسعه صمیمیت بین
همسران اولین گام در جهت ایجاد ازدواج مطلوب است (خجستهمهر ،احمدی قوزلوجه ،سودانی
و شیرالینیا)5389 ،؛ ازاینرو ،ایجاد و حفظ روابط صمیمانه در ازدواج ،مهارت و هنری است که
افزون بر سالمت روانی و تجارب سالم اولیه ،نیازمند کسب مهارتها و انجام وظایف ویژهای است
(یانگ و ویلموت.)9553 ،

1. intimacy
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پژوهشها و تجارب بالینی نشان میدهد در جامعه امروز ،زوجها مشکالت فراگیری را در
برقراری و حفظ روابط صمیمانه با یکدیگر تجربه میکنند .در کشور ایران ،کانون خانواده و
ازدواج به دالیل فرهنگی و ارزشی در مقایسه با کشورهای غربی اهمیت بیشتری دارد .ازاینرو،
تالش برای استحکام و تداوم خانواده و ارضای نیازهای عاطفی و روانی اعضا بهویژه همسران از
اهمیت بیشتری برخوردار است (جلدکار ،نجفی و ستوده .)5383 ،پژوهشها و تجارب بالینی
نشان میدهد ریشه بسیاری از مشکالت زناشویی ،کمبود صمیمیت و وجود مشکالت ارتباطی
بین همسران است .نارضایتی از صمیمیت ممکن است موجب افزایش برخوردها ،کاهش رضایت
زناشویی و بروز مشکالت عاطفی و روانی شود (باگاروزی)9553 ،؛ ازاینرو صمیمیت ،هم رضایت
فردی و هم رضایت ارتباطی را ایجاد میکند و بهعنوان عامل اصلی فراهم آوردن سالمت،
سازگاری ،شادکامی و احساس داشتن معنای زندگی ،در زوجها است (پناهی و همکاران ،در
دست چاپ).
توانایی برقراری و حفظ صمیمیت با دیگران به افراد کمک میکند با مشکالت ارتباطی کنار
آیند و روابطی رضایتبخش داشته باشند؛ درحالیکه اجتناب از صمیمیت مشخصه افرادی است
که روابطشان را کمتر رضایتبخش توصیف میکنند (گیریلز ،ویالنوا ،اندرسون ،کورسبی-ماسی،
اسمیت و همکاران .)9559 ،زوجها در جوامع امروزی برای برقراری و حفظ رابطه صمیمی به
مشکالت شدید و فراگیری دچارند و اغلب جهت برقراری مجدد سطوح اعتماد و رضایت در رابطه
خود ،بهویژه موضوعهای مربوط به پیوندهای ارتباطی-هیجانی با افراد مهم زندگی ،برای درمان
مراجعه میکنند .افرادی که مشکل در ایجاد صمیمیت دارند اغلب بهدنبال مشاوره برای مشکل
زناشوییشان هستند ،درحالیکه افزایش و بهبود صمیمیت اغلب یکی از اهداف زوجدرمانی است
(باگاروزی .)9553 ،ازاینرو ،مداخلههای درمانی گوناگونی با افرادی که دارای کیفیت روابط
زناشویی پایینی هستند ،صورت گرفته و تایید شده است که یکی از مداخلههای درمانی مؤثر
جهت بهبود کیفیت روابط زناشویی و ارتقاء صمیمت زناشویی ،آموزش غنیسازی زندگی
زناشویی بر اساس نظریه انتخاب 5است .بهعنوان مثال عیسینژاد ،احمدی و اعتمادی ()5398
دریافتند غنیسازی روابط ،کیفیت روابط زناشویی زوجها را بهبود میبخشد .آقایوسفی،
فتحیآشتیانی ،علیاکبری و ایمانیفر ( )5385اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی 9مبتنی بر نظریه
انتخاب را بر حل تعارضهای زناشویی و بهزیستی اجتماعی زوجها نشان دادند .شریعتزاده،
تبریزی و احقر ( )5389اثربخشی نظریه انتخاب بهشیوه گروهی را بر افزایش تمایزیافتگی و
صمیمیت دانشجویان متأهل؛ و یوسفی و سهرابی ( )5385نیز اثربخشی رویکردهای خانواده
1. Choice Theory
2. Reality Therapy
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درمانی مبتنی بر حضور ذهن و فراشناخت را بر بهبود کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در
آستانه طالق نشان دادند.
گالسر ،9555 5معتقد است نظریه انتخاب در مورد بهتر انتخاب کردن است؛ اما قبل از آن هر
فرد باید دلیل انتخابهای بد خود را بفهمد .نظریه انتخاب بیان میکند ،این خود ما هستیم که
تمام اعمالمان را از جمله احساس بدبختیمان را انتخاب میکنیم (خلیلی ،برزگر کهنمویی،
صاحبی و فراهانی .)5385 ،از نظر گالسر ( )9559مشکل اساسی اغلب درمانجویان یکی است و
آن هم این است که آنها یا درگیر رابطهای ناخوشایند یا فاقد چیزی هستند که بتوان آن را
رابطه نامید .بیشتر مشکالت درمانجویان از ناتوانی آنها در برقراری رابطه ،صمیمی شدن با
دیگران ،یا برقرارکردن رابطهای رضایتبخش یا موفق با حداقل یک نفر در زندگی آنها ناشی
میشود .صمیمیت زناشویی بدین بستگی دارد که طرفین در انتخاب مستقالنه و بالغانه حل
تعارضها ،پایهایترین اصل نظریه انتخاب را درک کرده باشند (گالسر و گالسر .)9559 ،بهنظر
گالسر ( )9559ادراکهای انسان از واقعیت است که رفتار ،کنشها ،افکار و احساسات او را رقم
میزند نه خود واقعیت (هنرپروران ،قادری و امیریانزاده .)5385 ،ازاینرو ،واقعیت درمانی از
روشهای عملگرایانهای مانند آموزش ،تأیید ،شوخطبعی ،مواجهه ،پرسیدن ،بازی نقش و
بازخورد استفاده میکند .واقعیت درمانی چرخه مشاورهای است که شامل ایجاد محیط مشاورهای
کارآمد و اجرای روشهایی ویژه است که منجر به تغییر میشود (کوری.)9553 ،
واقعیت درمانی تأکید میکند که ارتباطهای ناسالم نتیجه رفتار نامطلوب است .واقعیت درمانی
بر تمرکز مراجع بر رفتارش تأکید دارد و از سرزنش مراجع خودداری میکند (برادلی.)9559 ،
افزون بر این ،گالسر ( )9559بر این باور است که علت اصلی فاصله بین زوجها ،وجود ارتباطهای
نارضایتبخش 9و یا عدم ارتباط است .بهدلیل نقص و ناکامی در برآوردن نیازها ،افراد رفتارهای
غیرانطباقی را انتخاب میکنند (آقایوسفی و همکاران .)5385 ،نظریه انتخاب رویکردی آموزشی
برای ارتقای روابط زوجها و هدف آن کمک به زوجها برای آگاهی از واقعیت و مسئولیت
خودشان ،کاوش رفتار مثبت و مخرب خود ،گسترش همدلی و صمیمیت و رشد ارتباط مؤثر و
مهارتهای حل مسأله است .از آنجا که این روشها نیاز به بررسی علمی بیشتری دارد ،لذا هدف
پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت
روابط زناشویی و صمیمیت زوجها و آزمون فرضیههای زیر بود.
 .5مداخله غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب موجب بهبود کیفیت روابط
زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجها میشود.
1. Glasser
2. dissatisfaction
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 .9تأثیر مداخله غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر بهبود کیفیت روابط
زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجها در مرحله پیگیری پایدار میماند.
روش
پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود.
جامعه آماری شامل  98زوج مراجعهکننده به مرکز مشاوره یارستان شهر اصفهان در بازه زمانی
مهرماه تا دیماه  5385بود .در ابتدا و پس از نخستین جلسه مشاوره ،از زوجها مراجعهکننده به
مرکز مذکور خواسته شد تا به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دهند .پس از جمعآوری پرسشنامهها
و بررسی آنها 33 ،زوجی که در وضعیت روابط زناشویی نمره باال و در صمیمیت زناشویی نمره
پایینی بهدست آورده بودند؛ مشخص شدند .سپس بر اساس مالکهای ورود به پژوهش تنها 55
زوج واجد شرایط شرکت پژوهش شناخته شدند و بهطورتصادفی  7زوج ( 7زن و شوهر) در گروه
آزمایش و  9زوج ( 9زن و شوهر) در گروه گواه قرار گرفتند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت از
این بود که حداقل  5سال از ازدواج زوجها گذشته باشد؛ در زمان انجام این پژوهش در یک خانه
و باهم زندگی کنند؛ هیچیک از زوجها تحت رواندرمانی ،زوجدرمانی یا دارویی و روانپزشکی
نباشند؛ و رضایت مکتوب خود را جهت شرکت در پژوهش اعالم کنند .مالکهای خروج از
پژوهش عبارت از داشتن تعارضهای حاد و بحرانی ،اقدام به طالق و یا در آستانه طالق بودن،
نیاز جدی و فوری به مداخله زوجدرمانی و داشتن بیماریهای جسمی بود.
ابزارهای پژوهش
 .1پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوگ–راست .1این پرسشنامه  99گویهای توسط
گلومبوگ-راست ( )5899برای ارزیابی کیفیت زندگی زناشویی ساخته شده است .در این
پرسشنامه در مقابل هر جمله  9گزینه کامال مخالفم=  ،3مخالفم=  ،9موافقم=  5و کامال موافقم=
 5قرار دارد .محدوده نمره کل بین صفر تا  99و نمره برش برای آن  55در نظر گرفته شده است.
نمره باال نشانه وخیمتر بودن وضعیت زناشویی است .روایی این پرسشنامه با  99زوج سنجیده
شده است که همبستگی میان بهبودی زوجها و مقیاس درمانگر  5/85بوده است .پژوهش
عیسینژاد و همکاران ( )5398پایایی این پرسشنامه را بهشیوه آلفای کرونباخ  5/98نشان داده
است .بشارت ( )5395نیز پایایی این پرسشنامه را بهشیوه آلفای کرونباخ  5/83و بهشیوه

1. Golombok-Rust Inventory of Marital State
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بازآزمایی پس از دو هفته  5/89برآورد کرده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با
روش آلفای کرونباخ  5/89بهدست آمد.
 .2مقیاس صمیمیت .1این مقیاس  57سؤالی توسط والکر و تامپسون ( )5893ساخته شده
است .دامنة نمرههای هر سؤال بین هرگز=  ،5بهندرت=  ،9گاهی=  ،3اغلب=  ،9اکثرا=  ،5تقریبا
همیشه=  0و همیشه=  7تغییر میکند و نمره باالتر نشانه صمیمیت بیشتر و نمره برش آن 05
است .این مقیاس با ضریب آلفای  5/85تا  5/87از همسانی درونی خوبی برخوردار است (والکر و
تامپسون .)5893 ،روایی محتوایی و صوری آن توسط  55نفر از اساتید مشاوره بررسی و
پرسشنامه در مورد  555زن و شوهر در شهر اصفهان اجرا شد و ضریب پایایی کل مقیاس با
روش آلفای کرونباخ  5/80بهدست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه است .محاسبه
ضریب پایایی با حذف تک تک سؤالها نیز نشان داد که حذف هیچیک از سؤالها تأثیر
محسوسی در ضریب پایایی ندارد (نقل از ثناییذاکر .)5378 ،در پژوهش نادری و آزادمنش
( )5385ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف بهترتیب  5/85و
 5/93گزارش شده که بهطورکلی بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده است .پایایی
این پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ  5/98بهدست آمد.
 .3جلسههای غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب .در این پژوهش طرح
مداخله درمانی هفتگی غنیسازی زندگی زناشویی دوبا ،گراهام ،بریتزمن و میناترا ( )9558از
طریق الگوی  WDEPکه در آن  Wمعادل خواستهها و نیازها D ،بیانگر عمل و انجام دادنE ،
بیانگر خودسنجی و  Pبیانگر برنامهریزی 9است در سه مرحله طی  0جلسه  05دقیقهای بهشرح
زیر اجرا شد.
مرحله اول .سنجش .در این مرحله که  9جلسه بهآن اختصاص داشت وضعیت زوجها ارزیابی
شد .در این مرحله زوجها تشویق شدند  9مورد زیر را ارزیابی کنند )5 .خواستههای خود را)9 ،
خواستههای اعضای خانواده خود را )3 ،ادراکشان را در مورد اعضای خانواده و کل خانواده خود.
بهاین شکل که بهعنوان مثال ،خانواده چه کارهایی را انجام میدهد؟ چه کارهایی را انجام
نمیدهد؟ بافت و زمینه بحث و جدلها در خانواده چگونه است؟ اتحادها در خانواده چگونه
است؟ چه موردهایی به خانواده آسیب میزند؟ چه موردهایی به خانواده کمک میکند؟ و )9
انتظاراتشان از مشاوره چیست؟

)1. Intimacy Scale (IS
2. W= Wants and Needs, D= Direction and Doing, E= Self-Evaluation & P= Planning
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جلسه اول .در این جلسه از زوجها سوال شد آیا بهخاطر حفظ ازدواج و تقویت آن آمدهاند یا
برای اصالح همسر و حل مشکل خودشان؟ از آنها خواسته شد روشن کنند که کدامیک
برایشان مهمتر و در اولویت است؟ پس از آنکه زوجها بهصراحت بیان داشتند که بهخاطر حفظ
ازدواجشان آمدهاند؛ خواسته شد هریک از آنها بگویند بهنظرشان چه چیز اشتباه و نامناسبی در
ازدواجشان وجود دارد؟ چه چیز خوب و مناسبی در ازدواجشان وجود دارد؟ با طرح این سؤال
فرصتی فراهم شد تا هریک از زوجها شکوه و شکایت خود را مطرح کنند .هدف این جلسه آن
بود که به هریک از زوجها کمک شود تا معنا و مفهوم شکایت خود را دریابند .در ادامة روند
ارزیابی به زوجها توصیه شد تا در زمان بین جلسه اول و دوم درباره موارد خوب و مناسب زندگی
مشترکشان فکر کنند .در فرایند ارزیابی گاهی اتفاق میافتاد که زوجها از پاسخ بهاین سؤال
طفره میرفتند و اظهار میداشتند که ما برای حل مشکالتمان اینجا آمدهایم .در پاسخِ آنها
گفته شد؛ درست است اما میخواهیم بدانیم ،تقویت و بهبود ازدواج و حل مشکالت شما اساس و
بنیادی دارد یا نه .الزم است اول بگویند که جنبههای سالم و دستنخورده و مناسب ازدواجشان
کدام است؟ اگر خواهان حفظ و تداوم ازدواجشان هستند باید ساختارهای محکم و چیزهای
خوب آن را شناسایی کنند تا بتوانند آنها را در ادامه جلسهها تقویت کنند .این پافشاری ،زوجها
را وادار کرد تا فهرستی از جنبههای مثبت زندگی خود را در طول جلسه شناسایی کنند و همین
تکلیف را در منزل انجام دادند و در جلسه آینده با خود به جلسه درمان آوردند .در پایان جلسه
نخست از هریک از زوجها خواسته شد تا بگویند در طول هفتهای که در پیش است چهکاری
میتوانند انجام دهند تا برای زندگی زناشوییشان مفید باشد و موجب بهبود آن شود؟ در پایان
زوجها تشویق شدند تا برای این پرسش پاسخهایی بیابند و فهرستی از کارهایی را که میتوانند
انجام دهند تا موجب استحکام و تقویت ازدواج آنها شود تهیه کنند .یک یا دو مورد از آن را
انتخاب کنند و پس از تعهد الزم آن را در فاصله دو جلسه انجام دهند.
جلسه دوم .در جلسه دوم مرحله نخست ارزیابی ،ابعاد دیگر ناهماهنگی بین دنیای کیفی
زوجها و نیز میزان نیاز هریک از زوجها به عشق محبت دوستی و احترام بررسی شد .ابتدا
خواسته شد هریک از آنها بگویند برای آنکه محبت ،عالقه ،مهر و صمیمیت را از همسر خود
دریافت کنند چگونه رفتار کردهاند؟ میزان کارایی آن چقدر بوده است؟ آیا این رفتار موجب شد
تا آنچه میخواستند را بهدست آورند یا موجب ضربهزدن به زندگی زناشوییشان شده است؟ از
هر زوج خواسته شد تا جواب صریح و روشن بهاین سؤالها را بدهند .پس از آنکه زوجها رفتار
کنونی خود را در جلب عشق و محبت و عالقه همسر مطرح کردند و میزان کارامدی آن بررسی و
ارزیابی شد؛ از هر زوج خواسته شد برای آنکه عالقه ،عشق و محبت همسر خود را در هفته
آینده جلب کند دریابد چهکار مفیدی میتواند برای او انجام دهد .پاسخها را در جلسه مشاوره
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بررسی شد و سپس زوجها طرحهای جدیدی را برای جلب عالقه ،محبت و ایجاد صمیمیت ارائه
کردند و میزان پایبندی و تعهد خود را برای اجرای آن در بیرون از جلسه مشاوره اعالم کردند.
مرحله دوم .مداخله خودسنجی .این مرحله دو جلسه سوم و چهارم را پوشش میدهد.
جلسه سوم .در این جلسه از زوجها خواسته شد که رفتار خود را ارزیابی کنند و بگویند آیا
رفتار کلی آنها نظیر تفکر ،انجامدادن و احساسکردن ،سهم مثبتی بر خانواده داشته است؟
همچنین ،از زوجها سؤال شد که چه نیازی وجود دارد که با یکدیگر هماهنگتر و بههم نزدیکتر
شوند؟ در این جلسه گزارش طرحهای تهیهشده برای جلب محبت و صمیمیت همسر و میزان
موفقیت ارزیابی شد و زوجها درصورت پیشرفت ،تشویق شدند و درصورت عدم اجرا ،بدون
پذیرش عذر و بهانه و اعمال هر گونه تنبیه ،رفتارهای کنونی در رابطه با کسب محبت و دوستی
همسرشان ،مجددا ارزیابی و طرحریزی جدید شد.
جلسه چهارم .در این جلسه از مرحله دوم از هریک از زوجها خواسته شد مشخص کنند چگونه
میتوانند برای حفظ زندگی زناشویی به همسر خود محبت بیشتری بکنند .از هریک سؤال شد
تاکنون برای ابراز محبت و دوستی به همسرشان ،چه رفتاری کردهاند؟ آیا شیوه ابراز محبتشان
مناسب بوده است یا خیر؟ اگر مناسب نبوده است چگونه میتوانند آن را تغییر دهند؟ زوجها
تشویق شدند ضمن بررسی شیوههای ابراز محبت و صمیمیت خود نسبت به همسرشان ،شیوهها
و طرحهای تازهای را که کارامدی بیشتری دارد ،ارائه کنند و هریک طرحهای تنظیمشده را
یادداشت و میزان تعهد خود به اجرای آنها را مشخص کنند .اگر در مورد نیازهای مربوط به بقا
با همدیگر تعارض دارند ،میزان خواسته یکدیگر را مشخص کنند .سپس واقعی بودن هریک از
آنها ارزیابی کنند .آنگاه زوجها تشویق شدند راجع به آن با همدیگر مذاکره کنند که برای
حفظ زندگی زناشویی ،خواسته خود را تعدیل کنند و همچنین تمرین کنند که هریک به
خواستههای دیگری توجه کند.
مرحله سوم .عمل .5این مرحله شامل جلسههای پنجم و ششم بود.
جلسه پنجم .برای دستیابی به اهداف این مرحله از زوجها خواسته شد بهمنظور قدرتمندتر
کردن ارتباطهای بین اعضای خانواده ،عمل کنند .در این جلسه بهجای استفاده از راهکارها و
رهنمودهای مستقیم از روشهای انعکاسی 9مانند رویکرد راجرز 5855 3و از انواع روشها و
مداخلهها برای رسیدن به هدفهای زیر در خانواده استفاده شد .الف) برآورده کردن نیازهای
پنجگانه شامل نیاز به عشق و تعلق ،قدرت آزادی ،تفریح و بقاء و نیز ارضای بیشتر دنیای کیفی
1. action
2. reflective methods
3. Rogers
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همه اعضای خانواده؛ ب) تغییر سطح ادراک زوجها و افزایش تعاملها با دیگر اعضاء خانواده؛ ج)
هریک از زوجها به این نتیجه برسند که تنها میتوانند رفتار خود را تغییر دهند .همچنین ،در
این جلسه زوجها تشویق شدند وقت بیشتری را با یکدیگر بگذرانند و تعاملها و ارتباطهای
مثبت را تمرین کنند.
جلسه ششم .در این جلسه پس از ارزیابی تکالیف جلسههای پیشین ،زوجها تشویق شدند
برنامه و طرحهای جایگزینی را ارائه کنند که دارای ویژگیهایی که بهاختصار سامیک 5نامیده
میشود باشد .سامیک از ترکیب حرفهای اول واژههای سادگی ،9دردسترس ،3قابل اندازهگیری،9
فوریت زمانی 5و پایدار 0یا قابلت انجام دوباره 7گرفته شده است .در این جلسه هریک از زوجها
تشویق شدند که دیدگاه و ادراکشان را مبنی بر اینکه دیگران مسئول شادکردن و راضی کردن
آنها هستند ،تغییر دهند .از هریک از زوجها خواسته شد بیان کنند با استفاده از رفتار کلی
شامل فکرکردن ،انجام دادن و احساس کردن ،چگونه میتوانند هریک از پنج نیاز اصلی مثال نیاز
به تفریح خود را برآورده کنند .همچنین ،زمانهای معینی را در طول هفته برای باهم بودن
اختصاص دهند.
شیوه اجرا .بعد از کسب مجوز و هماهنگی با مدیر مرکز یارستان اصفهان و توضیح اهداف
پژوهش برای زوجهای شرکتکننده و اطمینان بخشی به آنها در مورد محرمانه ماندن اطالعات،
مداخله در مورد گروه آزمایش با رعایت اصول اخالقی و با توجه به محدودیت زمانی ،بهشکل
گروهی در  0جلسه هر جلسه  05دقیقه و در در دو گروه متشکل از  3زوج در روزهای شنبه و 9
زوج در روزهای یکشنبه انجام شد .هر دو گروه در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پس از
گذشت یک ماه در مرحله پیگیری به مقیاسهای وضعیت زناشویی و صمیمیت پاسخ دادند.
بهدلیل رعایت موازین اخالقی به گروه گواه تعهد داده شد که پس از پایان تمامی مراحل
پژوهش ،آنها نیز تحت درمان قرار خواهند گرفت؛ از اینرو ،زوجهای گروه گواه نیز در  0جلسه
 05دقیقهای مداخله درمانی غنیسازی زندگی زناشویی دوبا و همکاران ( )9558را دریافت
کردند .دادههای بهدست آمده با استفاده از بیست و یکمین ویرایش نرمافزار اس .پی .اس .اس؛ و
بهروش تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
1. SAMIC
2. simple
3. attainable
4. measurable
5. immediate
6. consistent
7. repetitive
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یافتهها
میانگین و انحراف معیار سنی زنهای شرکتکننده گروه آزمایش  33/93و  5/59سال و زنها
گروه گواه  37/33و  9/77سال بود .میانگین و انحراف معیار سنی مردهای گروه آزمایش 38/93
و  3/85سال و مردهای گروه گواه  39/95و  9/88سال بود 95/9 .درصد ( 5نفر) از زنها مدرک
تحصیلی دیپلم 98/9 ،درصد ( 7نفر) مدرک کاردانی و  55درصد ( 59نفر) مدرک تحصیلی
لیسانس داشتند؛ و از این بین  37/5درصد ( 8نفر) کارمند 59/9 ،درصد ( 53نفر) دارای شغل
آزاد و  9/3درصد ( 9نفر) خانهدار بودند .در مردها نیز  9/9درصد ( 5نفر) مدرک تحصیلی دیپلم،
 59/5درصد ( 3نفر) کاردانی 59/9 ،درصد ( 53نفر) لیسانس و  98/9درصد فوقلیسانس
داشتند؛ و از این بین  55درصد ( 59نفر) کارمند و  55درصد ( 59نفر) دارای شغل آزاد بودند.
میانگین و انحراف معیار طول مدت ازدواج گروه آزمایش  9/95و  5/93سال و گروه گواه  8/09و
 9/55بود .در گروه آزمایش  3زوج بدون فرزند 9 ،زوج یک فرزند و  9زوج  9فرزند داشتند و در
گروه گواه نیز  9زوج بدون فرزند 9 ،زوج یک فرزند و  9زوج نیز  9فرزند داشتند .هر  55زوج
سطح اقتصادی خود را متوسط گزارش کردند.
جدول  .1دادههای توصیفی نمرههای  0زوج گروه آزمایش و  8زوج گروه گواه (تعداد=  31نفر)
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون
شاخصهای آماری
انحراف میانگین انحراف میانگین انحراف
میانگین
گروه
متغیر
معیار
معیار
معیار
3/79 93/35 3/89 93/95 3/05
55/09
کیفیت روابط زناشویی آزمایش
9/85 98/93 9/88 98/55 9/73
98/83
گواه
9/78 99/35 9/98 99/57 9/77
70/95
آزمایش
صمیمیت زناشویی
9/98 70/09 9/89 70/55 9/98
70/37
گواه

اطالعات جدول  5کاهش نمره و در نتیجه بهبود کیفیت روابط زناشویی و نیز افزایش نمره
صمیمیت زناشویی گروه آزمایش را در مرحله پسآزمون و پیگیری نسبت به گروه گواه نشان
میدهد .همانگونه که پیشتر بیان شد نمرههای باال در کیفیت روابط زناشویی بیانگر کیفیت
روابط زناشویی پایین است.
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جدول  .2نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرهها و آزمون همگنی واریانسهای متغیرها
موخلی W
آزمون لوین
آزمون شاپیرو ویلک
گروه
9
متغیر
درجه آزادی آماره درجه آزادی  9آماره  χمقدار آماره
5/97 3/59 5/58
99
5/80
59
کیفیت روابط زناشویی آزمایش
5/85
50
گواه
5/00
9/99 5/05
99
5/85
59
آزمایش
صمیمیت زناشویی
5/87
50
گواه

در جدول  ،9نتیجه آزمون شاپیرو ویلک حاکی از برقراری شرط توزیع طبیعی نمرهها و نتیجه
آزمون لوین نیز نشاندهنده برقراری شرط همسانی واریانسها در متغیرهای کیفیت روابط
زناشویی و صمیمیت زناشویی است .نتیجه آزمون موخلی نیز حاکی از برقراری مفروضه کُرویت
است .بنابراین میتوان از نتیجه آزمونهای درونگروهی بدون تعدیل درجه آزادی استفاده کرد.
جدول  .3خالصه نتایج تحلیل اندازهگیری مکرر در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
F
ضریب توان
میانگین
درجه
مجموع
منبع
متغیر
آزمون
اتا
مجذورات
آزادی
مربعات
5/83 5/35
**0/95
358/90
5
358/90
کیفیت روابط زناشویی اثر آموزش
57/98
35
5095/55
خطا
5/07 5/59 99/38** 358/59
5
358/59
اثر آموزش
صمیمیت زناشویی
99/38
35
093/57
خطا
*

P<5/55 **P<5/55

نتایج جدول  3نشان میدهد آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب تفاوت
معناداری را در سه مرحله اندازهگیری در نمرههای کیفیت روابط زناشویی ( )P=5/55و صمیمیت
زناشویی ( )P=5/555در دو گروه ایجاد کرده است.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری
شاخصهای آماری
انحراف
تفاوت
انحراف
تفاوت
انحراف
تفاوت
معیار
میانگین
معیار
میانگین
معیار
میانگین
5/50
-5/53
5/95
**-3/83
5/58
**9/57
کیفیت روابط زناشویی
**
**
5/57
5/95
5/55
9/88
5/58
-3/58
صمیمیت زناشویی
*

P<5/55 **P<5/55

نتایج جدول  9نشان میدهد تفاوت میانگین متغیر کیفیت روابط زناشویی ( )P=5/55و
صمیمیت زناشویی ( )P=5/555در مراحل پیشآزمون با پسآزمون و پیشآزمون با پیگیری
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معنادار است؛ اما تفاوت میانگین بین پسآزمون و پیگیری در متغیرهای مذکور معنادار نیست.
این یافته بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله پیگیری پایدار مانده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر
بهبود کیفیت روابط و صمیمیت زناشویی زوجها مؤثر است .این نتایج با یافتههای خلیلی و
همکاران ()5385؛ آقایوسفی و همکاران ( ،)5385جلدکار و همکاران ()5383؛ شریعتزاده و
همکاران ()5389؛ و گیریلز و همکاران ( )9559همسو است .در تحلیل و تبیین این یافتهها باید
بهاین نکته توجه کرد که نظریه انتخاب بر چه مباحثی تأکید میکند که آموزش آنها توانسته
است بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوجها اثرگذار باشد .در نظریه انتخاب بر پرورش
حس مسئولیتپذیری برای ارضای نیازهای بنیادین خود و همسر و رهایی از کنترل بیرونی
تأکید میشود؛ بنابراین زوجها ممکن است قبل از مداخله آنگونه که باید به نیازهای خود و
همسرشان توجه نکرده باشند .زیرا رفع نیازهای یکدیگر در رابطه زناشویی یکی از عوامل مهم
بهبود صمیمیت زوجها است .از اینرو میتوان گفت ،حضور در جلسههای آموزش غنیسازی
زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب ،توانسته است توجه زوجها را به این موارد مهم جلب
کند و آنها نیز در عمل و رفتار این موارد را مدنظر قرار دهند.
طبق نظر گالسر ( )9559افراد برای ارضای نیازهای بنیادین خود ازدواج میکنند ،اگر
همسران انتظارهای متفاوت و غیرواقعبینانهای درباره نحوه ارضای نیازهای اساسیشان از یکدیگر
داشته باشند و یا شدت میان نیازهای آنها با یکدیگر متفاوت باشد؛ بر روابط زوجها و رضایت
زناشویی آنها تأثیری منفی میگذارد و روابط آنها را مختل میکند .لذا در این پژوهش ،آموزش
چگونگی نگاه به این نیازها و رفع آنها توانست به زوجها کمک کند که کیفیت روابط زناشویی و
صمیمیت زناشویی خود را بهبود بخشند .گالسر و گالسر )9559( ،عنوان میکنند ،چنانچه به
زوجها در مورد نیازهای اساسی آنها آموزش داده شود ،این آگاهی از نیازها و تالش برای تأمین
نیازهای همسر میتواند بر رضایت و کیفیت روابط آنها از ازدواجشان اثر شگرفی بگذارد .در این
پژوهش نیز ،در نتیجه آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب ،آگاهی زوجها
در مورد شدت نیازها و ایجاد حس مسئولیت در آنها افزایش یافت و زوجها در نتیجه ارضای
نیازهای خود نیز توانستند نقش مهمی را در ایجاد و بهبود روابط صمیمانه زناشویی خود ایفا
کنند.
نتایج پژوهش گیریلز و همکاران ( )9559نیز نشان داده است که آموزش نظریه انتخاب هم بر
کاهش الگوهای ارتباطی «توقع مرد/کنارهگیری زن» و هم بر الگوی ارتباطی «توقع زن/
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کنارهگیری مرد» مؤثر بوده است .اصوال در کیفیت روابط زناشویی داشتن الگوی ارتباطی سازنده
متقابل در ارتباطهای زوجها ،میتواند بنیان روابط و خانواده را مستحکم کند؛ زیرا الگوی ارتباط
سازنده متقابل ،نوعی الگوی ارتباطی است که در آن زن و شوهر سعی میکنند در مورد مشکل و
مسالهای که در حین ارتباط برای آنها بهوجود آمده است؛ بحث و گفتگو کنند ،احساسشان را
نسبت بههم بیان کنند و برای مشکالت خود راه حلی پیشنهاد بدهند .زمانیکه زوجها این الگو را
در روابط خود بهکار ببندند هر دو احساس میکنند که همدیگر را درک میکنند و از زندگی
زناشویی خود راضی هستند .در همین راستا ،نتایج پژوهش آقایوسفی و همکاران ( )5385نیز
نشان داد با آموزش نظریه انتخاب میتوان قوانین رفتاری و چگونگی نیل به رضایت ،خوشبختی،
موفقیت ،ارتباط مؤثر ،بهبود صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی را به زوجها به آنها آموخت؛ تا
زوجها بتوانند با واقعیت کنار بیایند ،قبول مسئولیت کنند ،نیازهای اساسی خود را بشناسند و بر
اینجا و اکنون تمرکز کنند.
با توجه به اینکه عدم شناخت نیازهای زوجها و در نتیجه تأمین نیاز آنها ،روابط زوجها را از
هم میگسلد .لذا آموزش چنین مواردی به زوجها میتواند در شناخت نیازها و رفع آنها به
زوجهای گروه آزمایش کمک کند .در تبیین تأثیر آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر اساس
نظریه انتخاب بر صمیمیت زناشویی میتوان چنین بیان کرد که اگرچه شناخت نیازهای زوجها
توسط یکدیگر و رفع آنها عاملی مهم در مستحکم کردن روابط و افزایش کیفیت آن میشود اما
نداشتن صمیمیت الزم بین زوجها در رفع نیازها و انتظارهای بیش ازحد خود میتواند حتی اگر
تا حدی نیازهای یکدیگر را بشناسند روابط زوجها را مختل کند (گیریلز و همکاران .)9559 ،لذا
با توجه به اینکه داشتن نگاه واقعبینانه و نداشتن انتظار نا بهجا نیز در نظریه انتخاب مورد تأکید
است؛ آموزش آن باعث ایجاد کیفیت روابط و رضایت زناشویی زوجها میشود .نکته مهم دیگر
این است که صمیمیت زناشویی در طول زمان اتفاق میافتد و نیازمند شناخت زوجها از یکدیگر
و نیازهای یکدیگر است که در آموزش نظریه انتخاب نیز بر این نکته تأکید میشود .درمجموع
پژوهشهای گوناگون ،همگی مؤید تأثیرات چشمگیر مداخلههای غنیسازی بر ارتقای روابط
زناشویی هستند .نظریه انتخاب بیان میکند که چگونه میتوان با تالش برای متعادل ساختن
نیازها انتخابهای رفتاری داشت (جلدکار و همکاران .)5383 ،همه رفتارهای انسان ،تالش برای
ارضای یک یا چند نیاز اساسی است که عبارت از نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن،
آزادی ،سرگرمی ،قدرت و بقا است .طبق نظریه انتخاب ،کنترل انسان بر رفتار خود کنترلی
آگاهانه است ،بهگونهای که خود فرد رفتار کلی خود را انتخاب میکند و خودش مسئول
انتخابهای خویش است .انسان خواستهها ،انتظارها و افکار و اعمال خود را بهگونهای انتخاب
میکند که بتواند بهترین و خوشایندترین حالت را در خود ایجاد کند؛ از طرف دیگر جنبه
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اساسی سازگاری در زندگی انسان ،ازدواج و پیوند زناشویی است .ازدواج موفق و رضایتمندانه
مستلزم بهدست آوردن سطح استقالل باال و سازگاری زوجها است .رویکرد گالسر ( )9559که از
ابتدا رویکردی آموزشی ،مستقیم و کاربردی در مورد زوجها است ،در دهه اخیر کاملتر در نظریه
انتخاب خودنمایی میکند.
نتایج مطالعه حاضر ،بهخوبی روشن کرد نظریه انتخاب که گستره رشد روابط انسانی را در
برمیگیرد ،در افزایش تمایزیافتگی و صمیمیت زوجها ،مفید و قابل کاربرد است .این مطالعه،
کارایی و اثربخشی آموزش نظریه انتخاب و سطح سالمت روان زوجها را افزایش داد که گامی
مثبت دیگری در این راستا است .با توجه به ساده و کاربردی بودن این نظریه برای آموزش و
درمان که بهطور نسبی با فرهنگ ما نیز هماهنگ است ،روانشناسان و متخصصان بالینی
میتوانند برای کاهش مشکالت ،افزایش رضایتمندی زناشویی ،آموزش قبل و بعد ازدواج
بهمنظور پیشگیری ،غنیسازی و تقویت نهاد خانواده ،از آن استفاده کنند (شریعتزاده و
همکاران .)5389 ،افزون بر این ،در مورد مباحث مذکور در این پژوهش کار و سعی شد به زوجها
آموزش داده شود که رفتار هر کسی از درون او بهوسیله خود او انتخاب میشود و تنها کسی که
بر رفتار او کنترل دارد خودش است.
نظریه انتخاب گالسر و گالسر ( )9559به زوجها میآموزد برای داشتن یک ازدواج موفق و
زندگی زناشویی شاد باید دقت کنند ،ببینند چه میتوانند انجام دهند تا ارتباطشان را بهبود
ببخشند و ازدواجشان را غنی سازند .مطابق با آموزههای گالسر ( ،)9559زوجها بر اساس
روانشناسی کنترل بیرونی ،تصور میکنند که علت تمام مشکالت زندگی زناشویی آنها در امور
خارج از وجود آنها ریشه دارد .بنابراین آنها فکر میکنند که برای از بین بردن مشکالت راهی
جز مهار دیگران ندارند .بههمین علت با رفتارهایی مثل انتقاد ،سرزنش ،تهدید ،تحقیر ،تنبیه،
بیتوجهی و مانند اینها ،سعی میکنند محیط و همچنین همسر خود را مهار کنند و تغییر
دهند .از این غافلاند که آنها فقط میتوانند خود را مهار کنند .بنابراین رفتارهای فوق زندگی
زناشویی آنها را در معرض فروپاشی قرار میدهد .در این پژوهش زوجها آموختند که تمرکز را از
رفتار همسر خود بردارند و بر رفتار خود تمرکز کنند ،نقاط ضعف مهارتهای ارتباطی خود را
پیدا کنند ،کاربرد موانع ارتباطی مذکور را متوقف کنند و با یادگیری برنامه ارتباط درست روابط
خویش را بهبود ببخشند (برادلی.)9559 ،
یکی دیگر از عواملی که گالسر ( )9559در تحکیم و ثبات روابط زناشویی مؤثر میداند ،توجه
زوجها به خواستهها و نیازهای یکدیگر است .در این پژوهش زوجها آموختند تا به خواستهها و
نیازهای یکدیگر توجه کنند و با استفاده از رفتارهای مهرورزی نیازهای خود و همسرشان را ارضا
کنند .همچنین به زوجها کمک شد تا با تکمیل کاربرگههای مربوط به هر مرحله از درمان،
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رفتارهای مهلکی را که تاکنون بهکار میبردند مرور و ارزیابی کنند و تأثیر آن را بر روابط
زناشویی خویش بسنجند .زوجها با بهکاربردن رفتارهای مهرورزانه مثل گوش دادن مؤثر ،تشویق،
احترام ،اعتماد و پذیرش ،توانستند ارتباط بهتری با یکدیگر برقرار کنند و در نتیجه تشویق شدند
تا بهاین رفتارها ادامه دهند .در این پژوهش نیز همانند پژوهش عیسینژاد و همکاران ()5398
زوجها فهمیدند استفاده از این روشها در برقراری ارتباط و ارضای نیازهای آنها بسیار مفید
است و برای خود آنها نیز آرامش بسیاری بهدنبال خواهد داشت .افزون بر این ،در این پژوهش
سعی شد تا با عملی کردن مفاهیم و اصول زوج درمانی گالسر ( )9559مبتنی بر نظریههای
واقعیت درمانی ،مهار و انتخاب ،بر اساس مفاهیمی همچون ایجاد و پذیرش مسئولیت ،قبول
واقعیتهای زندگی و عدم انکار آنها ،توانایی در ارضای نیازهای اساسی و یادگیری روانشناسی
مهار درونی ،زوجها بتوانند با یادگیری مهارتها ،نگرشها و کسب انتظارهای واقعبینانه ،مانع از
تخریب روابط زناشویی خویش شوند؛ و در جهت حفظ روابط زناشویی و تحکیم احساس تعهد
خویش تالش کنند .با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود آموزش این شیوه درمانی
در فهرست برنامههای آموزشی زوج درمانی و خانواده درمانی قرار گیرد تا درمانگران بتوانند با
توجه به این رویکرد به درمان مشکالت ارتباطی و نیز غنیسازی روابط صمیمانه زوجها و
خانوادهها بپردازند .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی ،میزان اثربخشی این رویکرد درمانی با
توجه به متغیرهای مدت ازدواج ،جنس و سن آزمودنیها بررسی و مقایسه شود.
الزم به ذکر است ،تعمیمپذیری و استنباط از نتایج این پژوهش ،با توجه به محدودیتهایی
همچون نمونهگیری در دسترس ،محدود شدن افراد نمونه به مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی یارستان اصفهان در برهه زمانی پاییز و زمستان ،حجم نمونه و استفاده از ابزار
خودسنجی ،با محدودیت روبهرو است.
سپاسگزاری
از همه شرکتکنندگان در پژوهش ،مدیر مرکز مشاوره خدمات روانشناختی یارستان و همه
کسانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند قدردانی میشود .مقاله حاضر برگرفته از
پژوهش با هزینه شخصی پژوهشگران است.
منابع
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اجتماعی .فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه.5-95 :)9(7 ،
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پرسشنامه وضعیت زناشویی
ردیف

کامال مخالفم

مخالفم

موافقم

همسر من معموال نسبت به نیازهای من حساس و آگاه است.
واقعا از شوخطبعی همسرم لذت میبرم.
فکر میکنم همسرم دیگر به حرفهای من توجهی ندارد (آنها را نمیشنود).
هرگز همسرم به من خیانت نکرده است.
برای حفظ زناشویی خود حاضرم از دوستانم بگذرم.
از ارتباط زناشوییمان ناراضی هستم.
ایکاش همسرم اینقدر تنبل نبود و کارها را به تعویق نمیانداخت.
گاهی احساس تنهایی میکنم حتی زمانی که باهمسرم هستم.
اگر همسرم مرا رها کند دیگر زندگی ارزشی ندارد.
من و همسرم نظرهای خود را به یکدیگر تحمیل نمیکنیم.
وقتی به این نتیجه رسیدیم که باید جدا شد ،ادامه زندگی مشترک بیمعنی است.
هردوی ما عالیق یکسانی داریم.
برایم مشکل است به همسرم بگویم دوستش دارم.
هرگز درباره اینکه ارتباط زناشویی خوبی دارم شک نکردهام.
از نشستن و حرف زدن باهمسرم لذت میبرم.
فکر اینکه بقیه عمرم را باهمسرم سپری کنم ،کسالتآور است.
همیشه در ارتباط ما ،نرمش و گذشت حاکم است.
در موقع تصمیمگیری هرکدام از ما سعی میکند حرف خود را به کرسی بنشاند.
من دیگر نمیتوانم واقعا به همسرم اعتماد کنم.
هنوز ارتباط ما سرشار از خوشی (لذت) و هیجان است.
یکی از ما دائما حرف میزند و دیگری معموال ساکت است.
ارتباط ما هرروز بهتر میشود.
بیش از عشق ،موضوع امنیت و پول در ازدواج دخیل است.
ایکاش گرمی و محبت بیشتری بین ما وجود داشت
من نسبت به رابطه باهمسرم کامال وفادارم.
گاهی ارتباط ما تیره میشود زیرا همسرم دائما عیبهای مرا میگیرد.
گمان میکنم ما در مرز جدایی قرار داریم.
سریعا پس از هر دعوا باهم کنار میآییم.
***
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پرسشنامه صمیمیت
هرگز

بهندرت

گاهی

اغلب

اکثرا
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تقریباهمیشه

 .5ما دلمان میخواهد وقت خود را باهم بگذرانیم.
 .9او نشان میدهد که مرا دوست دارد.
 .3ما با یکدیگر روراست و صادق هستیم.
 .9ما میتوانیم انتقاد دیگری را از اشتباهها و خطاهای خود بپذیریم.
 .5ما از یکدیگر خوشمان میآید.
 .0ما به یکدیگر عزت و احترام میگذاریم.
 .7زندگی ما بهخاطر باهم بودن خوب است.
 .9از رابطه خودمان لذت میبریم.
 .8او به احساسهای من اهمیت میدهد.
 .55ما احساس میکنیم که باهم یکی هستیم.
 .55میزان خودخواهی در رابطه ما بسیار کم است.
 .59او همیشه به فکر منافع و مصلحت من است.
 .53بودن او در زندگیام از خوشبختیهای من است.
 .59همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست میدهد.
 .55او برای من مهم است.
 .50ما یکدیگر را دوست داریم.
 .57من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب میکنم.
***

همیشه
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