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Background and Objective: Commitment to spouse, marriage, and family
is one of the most important factors ensuring the continuity of marriage and
strength of family bonds that has attracted considerable attention in the
contemporary family and marriage studies. In this study, we sought to
determine the effect of couple therapy based on the choice theory on the
social commitment of couples.
Materials and Methods: This was a quasi-experimental study with pretestposttest design and a control group that was performed among volunteer
couples visiting Isfahan Counseling and Psychology Centers in Isfahan, Iran,
during 2015. The subjects consisted of 32 incompatible couples who were
selected through convenience sampling and were randomly assigned into
experimental (16 couples) and control (16 couples) groups. Then, the
experimental group received nine sessions of group couple therapy during
three months on family life skills based on choice theory. It is worth
mentioning that the dependent variable was the social commitment of
couples evaluated by the dimensions of commitment inventory of Adams
and Jones (1997). The collected data were analyzed by multivariate analysis
of covariance in SPSS, version 20.
Results: At the post-test stage, couple therapy based on choice theory
significantly enhanced social commitment in the experimental group
compared to the control group (P<0.001).
Conclusion: According to the findings of this study, couple therapy based
on the choice theory is an effective strategy in promoting commitment and
loyalty to spouse, marriage, and family and can decrease and prevent familyrelated problems and threats such as divorce and marital infidelity.
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/10/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/16/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشكی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :وفاداری به همسر و تعهد نسبت به ازدواج و خانواده ،یكی از مهمترین فاکتورهای
تضمينکننده ماندگاری ازدواج و سالمت نهاد خانواده است که در مطالعات نوین خانواده و ازدواج مورد توجه
جدی پژوهشگران قرار گرفته است .در این راستا ،هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير زوجدرمانی مبتنی بر
نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی زوجين بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه نيمهتجربی با طرح پيشآزمون -پس آزمون همراه با گروه کنترل
بود که در بين زوجين داوطلب مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر اصفهان در سال
 1310اجرا گردید .نمونه آماری پژوهش را  32زوج ناسازگار تشكيل دادند که به روش نمونهگيری در دسترس
انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در گروههای آزمون ( 16زوج) و کنترل ( 16زوج) قرار گرفتند .اعضای گروه
آزمون در  1جلسه زوج درمانی گروهی طی مدتزمان  3ماه شرکت نموده و مهارتهای زندگی خانوادگی
مربوط به نظریه انتخاب را فراگرفتند .شایان ذکر است که متغير وابسته ،تعهد اجتماعی همسران بود که
توسط پرسشنامه ابعاد تعهد  Adamsو )DCI: Dimensions of Commitment Inventory( Jones
ارزیابی گردید .داده ها نيز پس از جمعآوری به وسيله تحليل کواریانس چندمتغيره با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSS 20تحليل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب ،تعهد اجتماعی زوجين گروه آزمون را در
مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری در مرحله پسآزمون افزایش داده است (.)P<1/111
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،زوجدرمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب ،راهکار
مناسبی برای توسعه و تحكيم سطح وفاداری زوجين نسبت به همسر ،ازدواج و خانواده میباشد و میتواند
نقش مؤثری را در کاهش و پيشگيری از معضالت و آسيب های فراگير حوزه خانواده و ازدواج از قبيل طالق و
عهدشكنی زناشویی ایفا نماید.
واژگان کلیدی :تعهد اجتماعی؛ زوجدرمانی؛ زوجين؛ نظریه انتخاب

مقدمه
قدیمیترین و سادهترین تعریف تعهد زناشویی ( Marital
 )commitmentتوسط  Deenو  Spanierدر سال  1190به
معنای "تمایل زوجين به حفظ ازدواج و تداوم زندگی مشترک"
ارائه شد ][1؛ بدینمعنا که زوجين در مراحل مختلف زندگی
مشترک ،بدون توجه به نوسان ميزان رضایتمندی زناشویی،
همچنان تمایل داشته باشند که در زندگی زناشویی باقی بمانند
و تالش کنند که ازدواج خود را تداوم بخشند ] .[2با این توصيف،
تعهد و وفاداری زوجين در زندگی مشترک شامل مجموعهای از
مؤلفهها و اجزای گوناگون از قبيل :مسئوليتپذیری ،گذشت و
4

فداکاری ،وفای به عهد ،عمل به قول و قرار ،اعتماد و دوستداشتن
] ،[3کنار هم بودن در تمامی مراحل پر فراز و نشيب زندگی ][0
و انجام وظایف زناشویی ،پرهيز از بیوفایی و خيانت و عدم تمایل
به طالق میباشد ] .[5،6ابعاد تعهد زناشویی در سه حيطه کلی
وفاداری نسبت به همسر (تعهد شخصی) ،وفاداری نسبت به
ازدواج (تعهد اخالقی) و وفاداری نسبت به خانواده (تعهد
اجتماعی) قابل طبقهبندی است ].[9
از سوی دیگر ،تعهد اجتماعی ()Social commitment
بهعنوان جنبه اجبارآور تعهد در ازدواج مشتمل بر موانع،
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عباسی و همکاران

محدودیتها و شرایطی است که زوجين در آن متقاعد میشوند
که نمیتوانند به زندگی مشترک خود خاتمه بخشند؛ بلكه
همچنان باید با احساس ناتوانی و یا از روی اجبار به این ازدواج
ادامه دهند و با تحمل شرایط فعلی در رابطه زناشویی باقی بمانند
] .[1تعهد اجتماعی بدینمعنا است که یک فرد متأهل احساس
میکند که بهطور عمده بهدليل فشار عوامل فرافردی و ناتوانی در
کنترل برخی از فاکتورهای اجتماعی از قبيل :سرزنش خانوادهها،
اطرافيان و دوستان ،هزینههای مادی مربوط به طالق ،نگاه منفی
جامعه ،مشكالت اقتصادی پس از طالق ،آینده فرزندان و غيره
مجبور است که در زندگی مشترک فعلی باقی بماند و همچنان
به همسر و خانواده خود وفادار باشد ].[8
در دو دهه اخير بهدليل افزایش روابط فرازناشویی
(عهدشكنی) و طالق در بسياری از کشورها ،مفهوم تعهد در
ازدواج ،توجه بيش از پيش پژوهشگران را بههمراه داشته و جایگاه
ویژهای را در مطالعات نوین خانواده و ازدواج به خود اختصاص
داده است؛ بهنحوی که برخی از پژوهشگران بيان داشتهاند که
تعهد زناشویی بهتنهایی میتواند نشاندهنده کارکردهای کلی
ازدواج باشد ] [1و موفقيت آن را پيشبينی نماید ] .[8بدیهی
است که تعهد و وفاداری زوجين بهعنوان ستون اصلی زندگی
مشترک ،نقش مهمی را در تحكيم ازدواج و حفظ سالمت نظام
خانواده ایفا میکند ] .[1، 11تعهد زناشویی که بهعنوان یک
فرایند مهم ارتباطی در حفظ و تداوم زندگی مشترک دارای ارزش
شناختهشده باالیی است ] ،[11در حال حاضر نگرانی عمده
متخصصان خانواده و ازدواج محسوب میشود ][12؛ زیرا در
بسياری از جوامع ،خيانت و بیوفایی زناشویی امری رایج و متداول
است ] .[13-15در سالهای اخير ،معضل بیوفایی و عهدشكنی
زناشویی در محيطهای بالينی و عادی شيوع قابلتوجهی پيدا
کرده است ] [12و تهدیدی جدی برای امنيت نظام خانواده در
جوامع امروزی محسوب میشود ] [16 ،19که این وضعيت،
اهميت و ضرورت اجرای مداخالت پيشگيرانه و درمانی را توسط
متخصصان خانواده دوچندان میسازد ].[8
در حال حاضر ،یكی از روشها و راه کارهای مؤثری که
می تواند در پيشگيری از آسيبها و کاهش اختالالت زناشویی
نقشی کليدی را ایفا نماید" ،زوجدرمانی" میباشد که مبتنی بر
این عقيده است که اختالالت روانی افراد ناشی از تعارضات
بين فردی و مشكالت ارتباطی زوجين میباشد؛ از این رو ،روابط
و تعامالت زوجی محور آموزش ،مشاوره و درمان قرار میگيرد
و تالش می شود تا زوجين به رشد بهينه تواناییهای فردی و
ارتقای روابط زناشویی نائل شوند ] .[18یكی از نظریههایی که
به مطالعه دقيق کيفيت روابط زناشویی و ثبات و پایداری
ازدواجها میپردازد ،نظریه "واقعيتدرمانی" ( )Glasserاست.
این نظریه در سير تحول خود بهترتيب واقعيتدرمانی
(" ،)Reality Therapyنظریه کنترل" ( )Control Theoryو
"نظریه انتخاب" ( )Choice Theoryناميده شد ] .[11از نظر
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 ،Glasserمشكالت و آسيبهای زندگی زناشویی ناشی از تالش
هریک از زوجين برای به کنترل درآوردن دیگری بهمنظور ارضای
نيازها و خواستههای خود میباشد ][21؛ از این رو بهترین راه
برای درمان مشكالت زناشویی ،تغيير رفتار از طریق انتخاب اعمال
مفيد و سازنده در جهت تحكيم ازدواج است ] .[21در زوجدرمانی
مبتنی بر نظریه انتخاب که اثربخشی آن در پژوهشهای مختلف
داخلی و خارجی در کاهش بسياری از معضالت زناشویی و
آسيبهای خانوادگی به اثبات رسيده است ] ،[22-25مشاوران و
درمانگران تالش میکنند که در قالب مداخلههای آموزشی-
روانی از طریق توسعه مسئوليتپذیری و آموزش مهارتهای
زندگی خانوادگی ،اعتماد متقابل و صميميت زناشویی را افزایش
دهند و احساس تعهد و وفاداری زوجين را تقویت نمایند ].[26
بیتردید ،تمرکز متخصصان و درمانگران بر این مهم که چه عوامل
و راهکارهایی میتوانند باعث توسعه و تحكيم وفاداری زوجين و
درنتيجه پایداری ازدواجها شوند ،زمينهساز دستيابی به تصویری
میگردد که در ایجاد و گسترش ازدواجهای پایدار و موفق در
تمامی جوامع مؤثر میباشد؛ از این رو ،اگر پژوهشگران بتوانند
زمينهها ،عوامل و راهکارهایی را شناسایی نمایند که زوجين را در
یک مسير تعهد و وفاداری باثبات و مستمر هدایت و حمایت
نماید ،جوامع میتوانند شاهد پيشگيری و کاهش اختالالت
زناشویی شایع مانند عهدشكنی و طالق و همچنين ،افزایش
رضایتمندی زوجين از ازدواج و ماندگاری و سالمت نظام خانواده
باشند ] .[29با این توصيف ،پژوهش حاضر با هدف تعيين
اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی
زوجين ،طراحی و اجرا گردید.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه نيمهتجربی با طرح پيشآزمون-
پس آزمون همراه با گروه کنترل (متشكل از هر دو جنس زن و
مرد) بود .جامعه آماری پژوهش را کليه زوجهای ناسازگار و
داوطلب مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در تابستان
سال  1310تشكيل دادند .اعضای نمونه نيز  32زوج واقعی (60
زن و شوهر) بودند که بر اساس آگهی فراخوان ثبت نام در مراکز
مشاوره و مطابق با نمونه گيری مبتنی بر مالک ورود ،به شيوه
در دسترس انتخاب شدند .معيارهای ورود به پژوهش عبارت
بودند از :کسب پایين ترین نمره در پرسشنامه تعهد اجتماعی،
طول ازدواج حداقل  2و حداکثر  11سال ،داشتن حداقل
تحصيالت ابتدایی ،داشتن شرایط سنی حداقل  21و حداکثر
 01سال ،دارابودن مشكالت زناشویی و خانوادگی (ناسازگاری)
و تمایل برای حضور در پژوهش بهصورت زوجی (زن و شوهری)
از طریق تكميل رضایت نامه کتبی و آگاهانه .شيوه انتخاب
اعضای نمونه نيز بدین صورت بود که در یک جلسه مقدماتی
پس از دعوت از داوطلبان ،ابتدا کلياتی از اهداف پژوهش و
شرایط شرکت در آن برای مخاطبان بيان گردید و درادامه،
5

زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب

پرسشنامه تعهد اجتماعی (وفاداری به خانواده) و پرسشنامه
جمعيت شناختی پژوهشگرساخته بين تمامی زوجهای داوطلب
توزیع گردید .شایان ذکر است که تمامی افراد (اعم از زن و
مرد) به صورت انفرادی و به روش خودگزارشی به پرسشنامهها
پاسخ دادند و درادامه ،پرسشنامههای جمعآوریشده توسط
پژوهشگران نمره گذاری و تفسير گردید .براساس اطالعات
بهدستآمده از تفسير نتایج پرسشنامه ها و سایر معيارهای ورود،
 32زوج واقعی ( 60زن و شوهر) به عنوان نمونه واجد شرایط
این پژوهش انتخاب شدند .درادامه ،از بين اعضای منتخب
بهصورت تصادفی  16زوج ( 32نفر) در گروه آزمون و  16زوج
( 32نفر) در گروه کنترل جای گرفتند .باید توجه داشت که
معيارهای خروج از پژوهش عبارت بودند از :غيبت در جلسات
زوجدرمانی ،ابتال به اختالالت حاد روانشناختی ،مصرف
داروهای روانپزشكی و روانگردان و بروز بيماری یا حادثه
پيشبينی نشده مانند :اعتياد ،طالق و عهدشكنی زناشویی.
بهمنظور رعایت اخالق پژوهش به شرکتکنندگان اطمينان
داده شد که هویت آنها بهصورت محرمانه باقی خواهد ماند .به
گروه کنترل نيز خاطرنشان گردید که پس از اتمام فرایند
پژوهش ،از مباحث آموزشی این دوره بهرهمند خواهند شد .الزم
به ذکر است که بسته آموزشی مربوط به جلسات زوجدرمانی
مبتنی بر نظریه انتخاب  Glasserاز نظر اخالقی و علمی مورد
تأیيد جمعی از اساتيد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان قرار گرفت.
افراد گروه مداخله در جلسات زوجدرمانی بهطور منظم و بدون
ریزش شرکت کردند و افراد گروه کنترل طی این مدت هيچ

مداخلهای را دریافت ننمودند .پروتكل زوجدرمانی مبتنی بر
نظریه انتخاب در این پژوهش شامل  1جلسه زوجدرمانی گروهی
با شرکت  32زن و شوهر واقعی بود که مطابق با الگوی از قبل
تعيينشده مبتنی بر نظریه انتخاب بهصورت گامبهگام طی 1
جلسه  121دقيقه ای و هر هفته یک جلسه ،طی مدتزمان 3
ماه در طول تابستان سال 1310برگزار گردید و پس از گذشت
دو هفته از آخرین جلسه زوجدرمانی ،پسآزمون برای اعضای هر
دو گروه اجرا شد .محتوای جلسات زوجدرمانی به شيوه نظریه
انتخاب در جدول  1ارائه شده است ].[26
ابزار اندازهگيری متغير وابسته در این پژوهش" ،مقياس ابعاد
تعهد" ()DCI: Dimensions of Commitment Inventory
بود که فقط خردهمقياس تعهد اجتماعی (وفاداری به خانواده) آن
مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه ابعاد تعهد ،ميزان پایبندی و
وفاداری افراد به همسر و ابعاد آن را می سنجد .این آزمون که
توسط  Adamsو  Jonesدر سال 1119برای مقاصد پژوهشی
ساخته شد ،سه حيطه تعهد زناشویی را اندازهگيری میکند که
عبارت هستند از :تعهد شخصی (وفاداری به همسر) :تعهد نسبت
به همسر که مبتنی بر جذابيت و عالقه به همسر است؛ تعهد
اخالقی (وفاداری به ازدواج) :تعهد نسبت به ازدواج که مبتنی بر
تقدس و حرمت زندگی زناشویی میباشد؛ تعهد ساختاری
(وفاداری به خانواده) :تعهد نسبت به خانواده که مبتنی بر احساس
اجبار به تداوم ازدواج یا ترس از پيامدهای طالق است .شایان ذکر
است که روایی و پایایی پرسشنامه در مطالعات مختلف توسط
 Adamsو  Jonesمورد تأیيد قرار گرفته است ].[28

جدول  :9خالصه جلسات زوجدرمانی بهشيوه نظریه انتخاب
هدف

خالصه جلسه

جلسه
اول

آشنایی همسران با مفاهيم
روانشناسی کنترل درونی و بيرونی

دوم

آموزش دنيای کيفی

سوم

آموزش هفت رفتار مهلک

 .1برقراری ارتباط و معرفی اعضا .2 ،بيان قواعد گروه ،اهداف و معرفی دوره .3 ،طرح سؤاالت اساسی،
 .0آموزش مفاهيم روانشناسی کنترل درونی و بيرونی .5 ،انتخاب رفتار کلی و  .6بازخورد
 .1شناخت دنيای کيفی و عكسهای درون آن .2 ،ارزیابی و سنجش دنيای کيفی خود .3 ،شناخت
دنيای کيفی همسر و عكسهای درون آن .0 ،چگونگی راهیابی به دنيای کيفی همسر و  .5درک
دنيای کيفی همسر و تأیيد آن
 . 1ارزیابی ميل به کنترل دیگران توسط خود فرد . 2 ،شناسایی و آموزش هفت عادت مهلک در
زندگی به زوجين و  .3آموزش نقش هفت رفتار مهلک در روابط زوجين
 .1آموزش ویژگی های روابط دوستانه و فرق آن با روابط زوجين و  . 2آموزش هفت رفتار مهرورزی
به زوجين و نقش آن در بهبود روابط آنها و رسيدن به خواستهها

چهارم

آموزش هفت رفتار مهرورزی

پنجم

آموزش نيازهای اساسی

ششم

شناخت نيازهای اساسی همسر

هفتم

آموزش دایره حل

هشتم

ارزیابی دایره مشكلگشا

نهم

6

ارزیابی محتوای آموزشی جلسات
قبلی و اجرای پسآزمون

 .1آموزش پنج نياز اساسی به زوجين و  .2کمک به درک پنج نياز اساسی خود
 .1ارزیابی سطح نياز در بين زوجين . 2 ،قراردادن زوجين در جریان نيازهای یكدیگر .3 ،ارزیابی
نيازهای زوجين توسط یكدیگر و  .0آموزش تفاوت نيازها در زن و مرد
 .1آموزش دایره فرضی حل .2 ،تشكيل دایره فرضی حل .3 ،مذاکره و توافق بر سر نحوه ارضای نيازها
و  .0طرحریزی برای حل اختالفات
 .1آموزش دایره فرضی حل .2 ،تشكيل دایره فرضی حل .3 ،مذاکره و توافق بر سر نحوه ارضای نيازها
و  .0طرحریزی برای حل اختالفات
 .1مرور کاربرگ جلسه قبل . 2 ،ارزیابی از زوجين در زمينه درک مفاهيم زیر :انتخاب رفتارها ،کنترل
درونی و بيرونی ،دنيای کيفی ،نيازهای اساسی هفت رفتار مهرورزی و هفت رفتار مهلک.3 ،
جمعبندی و نتيجهگيری نهایی با کمک زوجين و  .0ارائه پسآزمون
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روایی و پایایی پرسشنامه در جامعه ایرانی توسط عباسی و
همكاران ( )1388بررسی گردید و با محاسبه شاخصهای روایی
محتوا در پانل خبرگان و همسانی درونی سؤاالت مورد تأیيد قرار
گرفت .در پژوهش یادشده ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مختلف
عبارت بود از :تعهد شخصی ( ،)1/81تعهد اخالقی ( )1/83و تعهد
ساختاری ( .)1/91ضریب آلفا برای کل آزمون نيز معادل 1/81
بهدست آمد ] .[21پرسشنامه ابعاد تعهد دارای  00سؤال با
مقياس ليكرت  5گزینهای (کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم= )5
میباشد .این ابزار عالوهبراین که ميزان تعهد زوجها را بهطور
جداگانه در سه خردهمقياس (شخصی ،اخالقی و اجتماعی)
محاسبه میکند ،وضعيت کلی تعهد و پایبندی آنها را با جمع
نمرات هر سه خردهمقياس اندازهگيری نموده و در قالب یک نمره
عمومی وفاداری ارائه میدهد .شایان توجه است که بيشتر سؤاالت
پرسشنامه بهصورت مستقيم نمرهگذاری میشود و برخی از
سؤاالت نيز بهصورت معكوس نمرهگذاری میگردد .همچنين،
دامنه کلی نمرات افراد در پرسشنامه ابعاد تعهد بين  00تا 192
قرار دارد .سقف نمرات در هریک از خردهمقياسها نيز عبارت
است از :تعهد شخصی ،62 :اخالقی 50 :و اجتماعی .56 :باید
توجه نمود که نمره باال در آزمون تعهد نشاندهنده باالبودن تعهد
و وفاداری زوجين در زندگی مشترک میباشد؛ بدینمعنا که این
افراد (در حال حاضر) به دالیل شخصی ،اخالقی و ساختاری
(اجتماعی) نسبت به همسر ،ازدواج و خانواده خود متعهد و پایبند
هستند و تمایل دارند که زندگی مشترک آنها همچنان ادامه
پيدا کند ].[2
درنهایت ،باید عنوان نمود که دادههای این پژوهش در دو
سطح توصيفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSS 20در
سطح معنادار  1/15تجزیه و تحليل گردید .در سطح توصيفی از
شاخصهای فراوانی ،درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار بهره
گرفته شد و در سطح استنباطی ،آزمون لوین ( )Leveneبرای
بررسی برابری واریانسها و تحليل کوواریانس چندمتغيره برای

آزمون فرضهای آماری بهمنظور بررسی اثربخشی مداخله
پژوهش بر نمرات تعهد اجتماعی زوجين در مرحله پيشآزمون و
پسآزمون مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها
ميانگين و انحراف معيار سن شرکتکنندگان در پژوهش
 21/89±5/06سال بود .همچنين طول مدت ازدواج اعضای
نمونه ،حداقل  2و حداکثر 11سال درنظر گرفته شده بود که در
این ميان ،بيشترین مدت ازدواج در گروه آزمون به کمتر از 5
سال ( 69/2درصد) و در گروه کنترل به کمتر از  5سال (65/9
درصد) اختصاص یافت .به لحاظ سطح تحصيالت نيز در گروه
آزمون ،بيشترین فراوانی از آن مقطع دیپلم و کمترین فراوانی
مربوط به مقطع فوقدیپلم و باالتر بود .عالوهبراین ،در گروه کنترل
بيشترین فراوانی به مقطع دیپلم و کمترین فراوانی به مقطع
سيكل اختصاص یافت .به لحاظ تعداد فرزندان نيز 00 ،درصد از
اعضای نمونه فاقد فرزند 35 ،درصد دارای یک فرزند و  21درصد
دارای دو فرزند و بيشتر بودند .نتایج آزمون فيشر نشان داد که
گروهها از نظر متغيرهای جمعيتشناختی ،تفاوت معناداری
ندارند؛ بنابراین میتوان گفت که گروههای آزمون و کنترل به
لحاظ سن ،طول مدت ازدواج ،سطح تحصيالت و تعداد فرزندان
همگن بودند (جدول .)2
در جدول  3نتایج مربوط به فرضيه پژوهش؛ یعنی تأثير
زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی همسران
نشان داده شده است .طبق یافتهها ،ميانگين نمرات گروه مداخله
در پسآزمون نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است.
در مرحله پيشآزمون (قبل از مداخله) ،ميانگين نمرات تعهد
اجتماعی زوجين در گروه مداخله به لحاظ آماری معنادار بود؛ اما
در گروه کنترل اختالف معناداری مشاهده نشد؛ از این رو برای
استفاده از آزمون تحليل کواریانس ،ابتدا کليه پيشفرضهای آن
مورد توجه قرار گرفت که عبارت بودند از :تصادفیبودن نمونهها،

جدول  :2مقایسه مشخصات جمعيتشناختی زوجها در گروه آزمون و گروه کنترل
گروه آزمون

گروه کنترل

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

طول مدت

کمتر از  5سال

(22 )68/9

(21 )65/6

ازدواج

بيشتر از  5سال

(11 )31/3

(11 )30/0

ابتدایی
سيكل
دیپلم
فوقدیپلم و باالتر
فاقد فرزند
دارای یک فرزند
دارای دو فرزند و بيشتر
 21تا  31سال

(6 )18/8
(8 )25
(10 )03/9
(0 )12/5
(10 )03/9
(11 )31/3
(8 )25
(18 )56/3

(8 )25
(2 )6/2
(18 )56/3
(0 )12/5
(13 )01/6
(12 )39/5
(9 )21/1
(19 )53/1

 31تا  01سال

(10 )03/9

(15 )06/1

متغیرها

سطح تحصیالت

تعداد فرزندان

سن
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سطح معناداری
1/122

1/605

1/386

1/322
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زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب

جدول  :3ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشآزمون و پسآزمون تعهد اجتماعی همسران در گروه آزمون و کنترل
شاخصهای آماری
گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمون

35/39

0/51

01/11

3/03

کنترل

35/00

5/05

30/81

5/06

مستقلبودن آنها ،نرمالبودن ،همگنی واریانسها ،شيب خط
رگرسيون و خطیبودن بررسی و پس از حصول اطمينان ،دادهها
تحليل گردید .مطابق با یافتهها ،تفاوت معناداری بين واریانس
گروهها درباره متغير تعهد اجتماعی وجود ندارد و واریانس گروهها
با هم برابر میباشد ()F=1/011 ،P=1/201؛ بنابراین پيشفرض
تساوی واریانسها برای متغير تعهد اجتماعی رعایت شده است و
میتوان از آزمونهای پارامتریک جهت تجزیه و تحليل دادهها
استفاده کرد.
در جدول  0نتایج آزمون تحليل کواریانس با کنترل اثر
پيشآزمون برای بررسی تأثير زوجدرمانی به شيوه نظریه انتخاب
بر تعهد اجتماعی زوجين ارائه شده است .براساس نتایجF ،
مشاهدهشده در سطح  1/111تفاوت معناداری را بين پسآزمون

تعهد اجتماعی گروه آزمون و کنترل نشان میدهد و نظریه
انتخاب  1/65 ،Glasserاز تغييرات مربوط به نمره تعهد
اجتماعی را در پسآزمون تبيين میکند؛ بهعبارت دیگر ،مجذور
( Etaضریب تأثير) نشان میدهد که  1/65از تفاوت دو گروه
آزمون و کنترل در تعهد اجتماعی مربوط به تأثير زوجدرمانی
مبتنی بر نظریه انتخاب می باشد که توانسته است تعهد
اجتماعی زوجين را افزایش دهد .توان آماری  1نيز نشان
می دهد که حجم نمونه برای تحليلها کافی بوده است و دقت
این تحليل در کشف تفاوتهای معنادار 111 ،درصد میباشد؛
بهعبارت دیگر با احتمال  111درصد ،فرض پژوهش مبنی بر
اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی
زوجين پذیرفته میشود.

جدول  :4تحليل کواریانس تأثير زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی همسران
مجموع

درجه

میانگین

ضریب

سطح

ضریب تأثیر

توان

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

(مجذور )Eta

آماری

2336/300

1

2336/300

16/51

1/111

1/33

1

گروه

835/11

1

019/15

112/88

1/111

1/65

1

خطا

3861/168

21

132/825

منبع
پسآزمون

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوجدرمانی مبتنیبر نظریه
انتخاب بر تعهد اجتماعی زوجين مؤثر بوده و توانسته است سطح
وفاداری آنها نسبت به خانواده را افزایش دهد .در تبيين این
نتایج میتوان گفت که زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب ،به
زوجين میآموزد که برای داشتن یک ازدواج موفق و زندگی
زناشویی رضایتبخش و ماندگار باید کارهایی انجام دهند که
ارتباط آنها را بهبود بخشد و ازدواج آنها را غنی سازد ].[26
غنیسازی ازدواج (مطابق با اصول و مفاهيم نظریه انتخاب)
میتواند نقش مؤثری را در انتخاب سبک زندگی مسئوالنه،
افزایش صميميت و سازگاری زناشویی ،کاهش دلزدگی زناشویی،
بهبود روابط جنسی زوجين و پيشگيری از عهدشكنی زناشویی
ایفا نماید ] .[25،29،21،31در پژوهش حاضر از اصول و مفاهيم
نظریه انتخاب بهمنظور تحكيم وفاداری زوجين استفاده شد و
تالش گردید به آنها آموزش داده شود که رفتار هر فرد از درون
او و بهوسيله خودش انتخاب میشود و تنها کسی که بر رفتار وی
کنترل دارد ،خود فرد میباشد .زوجهای شرکتکننده در این
8

پژوهش آموختند که با پذیرش مسئوليت خود در زندگی مشترک
و بهکارگيری مهارتهای زندگی خانوادگی قادر خواهند بود
اعتماد خویش را نسبت به همسر خود افزایش دهند و احساس
تعهد و وفاداری در زندگی زناشویی را بيش از پيش تقویت نمایند.
جلسات زوجدرمانی در پژوهش حاضر ،بيشتر بر کاهش طالق
عاطفی زوجين و تضعيف ریشههای گرایش آنها به عهدشكنی
زناشویی (خيانت) متمرکز بود .درباره دالیل احتمالی تأثير نظریه
انتخاب بر کاهش تمایل به عهدشكنی و افزایش وفاداری زوجين
میتوان به این مسأله اشاره کرد که مطابق با این نظریه ،تخریب
و ویرانسازی ازدواج ،حاصل یک روانشناسی کنترل بيرونی
( )External Control Psychologyپيشرفته در روابط زناشویی
است .هنگامیکه این نوع روانشناسی بر روابط زن و مرد و یا بر
یک ازدواج حاکم شد ،بهترین موردی که شانس بهبود و پيشرفت
زندگی زناشویی را برای آنها فراهم میکند ،بهکارگيری
روانشناسی کنترل درونی (،)Internal Control Psychology
ارضای نيازها براساس نظریه انتخاب و پذیرش مسئوليت در
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عباسی و همکاران

ازدواج است ] .[21هدف نظریه انتخاب  ،Glasserکاهش کنترل
بيرونی و رشد کنترل درونی در زوجين است؛ درحقيقت ،مقصود
این نظریه آن است که زوجين نياز به کنترل همسر را در خود
کاهش دهند و بيشتر به کنترل خود بپردازند؛ بدینمعنا که
بهجای سعی در به کنترل درآوردن همسر در جهت کنترلنمودن
رفتار خود تالش نمایند .عالوهبراین ،هریک از آنها رفتارهای خود
را مورد ارزیابی قرار دهد تا متوجه شود که تا چه اندازه میتواند
زندگی زناشویی آنها را تقویت نموده و مستحكم سازد ].[22،25
یكی دیگر از عواملی که نظریه انتخاب آن را در تحكيم و
ثبات روابط زناشویی مؤثر می داند ،توجه زوجين به خواستهها و
نيازهای یكدیگر است .در این پژوهش به شرکتکنندگان
آموزش داده شد تا به خواسته ها و نيازهای یكدیگر توجه کنند
و آن ها آموختند که با استفاده از رفتارهای مهرورزی ،به
نيازهای خویش و همسر خود اهميت دهند و آنها را ارضا
نمایند .همچنين ،به زوجين کمک شد تا با تكميل کاربرگهای
مربوطه ،رفتارهای مخربی را که تاکنون بهکار میبردهاند،
شناسایی نمایند و تأثير آن بر روابط زناشویی خویش را ارزیابی
کنند .با بهکار بردن رفتارهای مهرورزانه مانند :گوشدادن مؤثر،
تشویق ،احترام ،اعتماد و پذیرش ،زوجين ارتباط بهتری با
یكدیگر برقرار کرده و تشویق میشوند تا این رفتارها را ادامه
دهند .همچنين ،آنها متوجه می شوند که استفاده از این
روش ها در برقراری ارتباط و ارضای نيازهای آنها بسيار مفيد
بوده و احساس آرامش و امنيت بسياری را در زندگی زناشویی
برای آنها به دنبال خواهد داشت ].[26
نتایج پژوهشهای عباسی و همكاران ] ،[20عباسی ]،[21
عباسی و همكاران ] [31و امانی ] [32بهطور مستقيم و یافتههای
مطالعات معينی و همكاران ] [33و امينی و حيدری ] [30بهطور
غيرمستقيم نشان میدهند که مفاهيم و اصول نظریه انتخاب،
نقش مؤثری را در تحكيم وفاداری زناشویی و افزایش تعهد
زوجين در زندگی مشترک ایفا میکند .در این راستا ،نتایج
پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات فوق همخوانی دارد .با توجه
به نتایج پژوهشهای پيشين و یافتههای بهدستآمده از پژوهش
حاضر میتوان گفت که زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب به
شيوه گروهی میتواند بهعنوان یک رویكرد اثربخش و کارآمد بر

ارتقای سطح تعهد و وفاداری زوجين ،مورد توجه متخصصان
حوزه خانواده و ازدواج قرار گيرد.
درنهایت ،باید عنوان نمود که مهم ترین محدودیت این
پژوهش ،محدود شدن افراد نمونه به زوج های ساکن در شهر
اصفهان بود .از محدودیتهای دیگر پژوهش میتوان به عدم
استفاده از مرحله پيگيری بهدليل محدودیت زمانی ،عدم
مقایسه ميزان تعهد در مردان و زنان ،استفاده از روش
نمونهگيری در دسترس و بهکارگيری پرسشنامه برای
جمعآوری دادهها اشاره کرد .بر این اساس ،پيشنهاد میشود
پژوهشهای آینده در مناطق و فرهنگ های مختلف کشور همراه
با مقایسه زنان و مردان ،استفاده از پيگيریهای کوتاهمدت و
تحقيقات طولی و همچنين مقایسه نظریه انتخاب با سایر
رویكردهای مداخلهای اثربخش انجام شود تا قدرت تعميم
یافتهها افزایش یابد.
نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش حاضر و پيشينه پژوهشی ،نظریه
انتخاب میتواند قبل و بعد از ازدواج ،نقش مؤثری را در ارتقای
سطح تعهد و تحكيم وفاداری زوجين نسبت به خانواده ایفا نماید؛
از این رو ،پيشنهاد میشود که مشاوران و درمانگران از مفاهيم
این نظریه در کنار سایر روشها و مداخالت اثربخش موجود در
جهت پایداری ازدواج و حفظ سالمت نظام خانواده استفاده
نمایند .از آنجایی که در پژوهش حاضر برای نخستينبار
اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعهد اجتماعی
زوجين در کشور مورد بررسی قرار گرفته است ،باید درباره تبيين
نتایج بهدستآمده احتياط شود .اميد است در آینده اطالعات
دقيقتر و جامعتری توسط پژوهشگران گزارش شود.
تشکر و قدردانی
بدین وسيله از تمامی مسئوالن مراکز مشاوره و خدمات
روانشناختی شهر اصفهان که در اجرای این پژوهش یاریرسان
محققان بودند و نيز تمامی شرکتکنندگان در این پژوهش،
صميمانه تشكر و قدردانی میشود.
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