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Abstract

پژوهش حاضر با هدف "تعیین اثربخشي مداخلۀ مبتني بر
تئوري انتخاب و واقعیت درماني بر رضایت زناشویي زوجین"
انجام شد .در این پژوهش ،از روش پژوهشي مورد منفرد با طرح
 ABاستفاده شده است .بدین منظور تعداد  2زوج ( 4نفر) به
روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند و براي هر زوج  8جلسه
آموزش مفاهیم تئوري انتخاب و واقعیت درماني ارائه گردید.
ابزار مورد استفاده پرسشنامه زوجي اینریچ (السون )1989 ،براي
ارزیابي رضایت زناشویي زوجها بود .یافتههاي پژوهش طي
تحلیل دیداري نمودار دادهها بر اساس شاخصهاي تحلیل
دیداري و آمار توصیفي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج
تحقیق ،اثربخش بودن مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و
واقعیت درماني بر رضایت زناشویي را در هر دو زوج در طول
جلسات مداخله و پیگیري نشان داد و نشان دهندۀ این بود که
روند اثربخشي مداخله در زنان و مردان تقریبا یکسان است و در
هر دو جنس تغییر روند صعودي ،در متغیر رضایت زناشویي در
طي مداخله و پیگیري نسبت به خط پایه نشان داده ميشود .اما
از نظر میزان پیشرفت ،مردان در رضایت ،رشد بهتري را نشان
دادهاند.
واژههای کلیدی :تئوري انتخاب ،واقعیت درماني ،رضایت
زناشویي ،مورد منفرد

The aim of this study is to explore the impact of
choice theory and reality therapy interventions
on couples` marital satisfaction. This study
applied the single - subject method with AB
design. The participants of the study were two
couples who were selected as a purposeful
sample to participate at the intervention program
of 8 sessions of training of choice theory and
reality therapy. In order to assess marital
satisfaction, “Enrich Couple Scale” (Olson,
1989) was used in this study. The data was
analyzed with effect size and visual analysis.
The result shows the significant impact of
choice theory training and reality therapy on
marital satisfaction and its domains during
sessions and follow-up sessions. Finding
indicates that the change was increasingly
developed in both men and women, but the
process effect is observed in satisfaction more
for men compared to their spouses.
Keywords: Choice theory, Reality therapy,
Marital satisfaction, Marital intimacy, Effect
size, Visual analysis, Single- subject experiment
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مقدمه
بدون شک یکي از مهمترین تصمیمهایي که هر انسان در طول زندگي خود ميگیرد ،انتخاب یک شریک
زندگي است .با توجه به اینکه یکي از جنبههاي مهم ازدواج ،رضایتي است که زن و شوهر در ازدواج خود
تجربه ميکنند (تانيگوجي ،فریمن ،تیلور و ملکارن ،)2006 ،رضایت زناشویي 1از مهمترین تعیین کننده-
هاي عملکرد سالم نهاد خانواده ميباشد (گریف .)2000،گلسر ،رضایت را احساس خوب داشتن از مراوده
با دیگري ميداند که مستلزم سه شرط است :حقوق برابر ،مسئولیت برابر و فرصتهاي برابر (گلسر،
 .)2000اولسون و همکاران ( )1989رضایت زناشویي را احساس ذهني خشنودي ،رضایت و لذت تجربه
شده توسط زن و شوهر با در نظر گرفتن همۀ جنبههاي زندگي زناشویيشان ،تعریف ميکنند.
ازدواج غیر رضایتبخش ،شایعترین مشکل و ناراحتي انسان است که باعث افزایش طالق ميشود ،اما
طالق نميتواند تنها شاخص ازدواج نامطلوب و ناشاد باشد .احتماال تعداد زن و شوهرهایي که زندگي
مشترک شادي ندارند ولي طالق نميگیرند ،بیش از گروه دیگر است (گلسر وگلسر .)1386 ،از سوي
دیگر ،صرفنظر از تمام ازدواجهایي که به طالق منتهي ميشوند ،ازدواجهاي ناموفق زیادي نیز وجود
دارند که به دالیل مختلف زن و شوهرها مایل به جدایي نیستند (گریف و مالهرب .)2001 ،پژوهشها
همچنین نشان دادهاند اختالفها ،ناسازگاريها و نارضایتيهاي زوجین نه تنها باعث کاهش سالمت
جسمي و بهداشت رواني همسران (اوریک ،ولبرف،گراف ،اسکوتل،کمپ و انگلس ،)2006،درماندگي
روانشناختي آنها (بشارت ،تاشک ،رضازاده ،)1385 ،و افسردگي (بخشي ،اسرپور ،خدادادي زاده،)1386 ،
ميشود ،بلکه به احساس تنهایي ،پوچي ،عزت نفس پایین ،دشواري در انجام وظایف والدیني
(فونگ )2006،و اختالل در روابط و عملکرد اجتماعي همسران نیز ميانجامد (نیلون .)2000 ،به عالوه
طیف وسیعي از اختالالت را در فرزندان آنها ایجاد ميکند که از آن میان ميتوان به افسردگي ،گوشه
گیري ،ضعف در شایستگي اجتماعي ،ضعف در عملکرد تحصیلي و مشکالت ارتباطي اشاره کرد
(لورنسیو .)2009 ،از این رو ،ضروري است مداخالت مؤثر بر افزایش رضایتمندي و صمیمیت زوجین
مورد توجه قرار گیرد و با شناسایي روشهاي علمي مؤثر و کارآمد ،میزان ازدواجهاي با خطر باال را
کاهش داد و بر رضایت ازدواجهاي موجود افزود و از این طریق از پیامدهاي ناگوار نابسامانيهاي
خانوادگي جلوگیري کرد .مداخالت زوج درماني براي اصالح نارضایتيهاي زناشویي و صمیمیتهاي از
بین رفتۀ زوجین و براي غنا بخشیدن به روابط زناشویي کارآمد و اثربخش است .یکي از رویکردهایي که
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ميتواند در گسترۀ زوج درماني و مشکالت زناشویي بسیار کارآمد باشد ،رویکرد واقعیت درماني 1و تئوري
انتخاب 2گلسر است که روشي براي مشاوره ،روان درماني و آموزش است.
ویلیام گلسر در سال  1994تئوري انتخاب را به عنوان نظریۀ پشتیبان رویکرد واقعیت درماني ارائه کرد.
تئوري انتخاب در واقع چارچوبي براي واقعیت درماني است و توضیح ميدهد که افراد چرا و چگونه رفتار
ميکنند .این نظریه ،شیوۀ کارکرد مغز آدمي براي صدور رفتار را تبیین ميکند و معتقد است هر آنچه از
ما سر ميزند ،یک رفتار است و تمام رفتارهاي ما از درون ما برانگیخته ميشوند و معطوف به هدفي
هستند .هدف هر رفتار ارضاي یکي از پنج نیاز اساسي 3ماست که عبارتند از :عشق و احساس تعلق ،4بقا،5
قدرت 6و پیشرفت ،آزادي 7و خودمختاري ،تفریح 8و لذت .تئوري انتخاب ،روانشناسي کنترل بیروني 9را
تخریبگر رابطهها به خصوص روابط زناشویي ميداند و در مقابل ،روانشناسي کنترل دروني 10مبتني بر
روابط انساني را جایگزین ميکند (گلسر )2005 ،و زوجها از اعمال کنترل بیروني به واسطۀ استفاده از
هفت عادت مخرب منع ميشوند (عیب جویي یا انتقاد ،سرزنش ،شکوه و گالیه ،غرغر کردن ،تهدید،
تنبیه ،دادن حق حساب یا باج براي تحت کنترل در آوردن دیگري) و به جاي آن تشویق ميشوند هفت
عادت مهرورزي را جایگزین نمایند که عبارتند از :گوش دادن ،حمایت ،تشویق ،احترام ،اعتماد ،پذیرش،
گفتگوي همیشگي بر سر اختالفات ،تا با به کارگیري عادتهاي مهرآمیز به غنيسازي رابطه ،تأثیرگذاري
خود و رضایت بیفزایند (گلسر و گلسر .)1386،این تئوري یک تئوري مبتني بر روانشناسي کنترل دروني
است که معتقد است گذشتهها بر رفتار کنوني ما اثر شگرفي داشته است ،ولي تعیین کنندۀ رفتار کنوني ما
نیست .میزان مسئولیت پذیري و به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوهاي که براي
ارضاي نیازهایمان انتخاب ميکنیم ،رفتار کنوني ما را تعیین ميکند .بر اساس تئوري انتخاب دلیل ادراک
متفاوت افراد از واقعیت ،به دنیاي مطلوب 11که خاص هر فرد است مربوط ميشود و شامل افراد ،اشیاء و
نظام باورهایي است که بیش از هر چیز دیگري بهترین راه ارضاي نیازهاي فرد را نشان ميدهد .این
تئوري رفتار را شامل  4مؤلفۀ عملکرد ،تفکر ،احساس و فیزیولوژي ميداند که تأکید اساسي به دلیل توان
کنترل مستقیم فرد بر تفکر و عملکرد و کنترل غیر مستقیم بر احساس و فیزیولوژي بر تفکر و عملکرد
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است .اصل بنیادین تئوري انتخاب این است که "تنها فردي که ميتوانیم رفتارش را کنترل کنیم ،رفتار
خودمان است" (گلسر .)1390 ،واقعیت درماني بر اصالح و بهبود روابط کنوني تمرکز داشته و موفقیت آن
به رابطۀ مراجع و مشاور بستگي دارد .واقعیت درماني سیستمي است که به افراد کمک ميکند تا
خواستههاي ویژۀ مرتبط با نیازهاي نوعیشان که ساختارهاي ژنتیکي نیز نامیده ميشوند را شناسایي کنند،
رفتارهایشان را ارزیابي کنند و طرحهاي عیني براي ارضاي نیازهایشان بریزند .واقعیت درماني از فرایند
 WDEP1در مصاحبه پیروي ميکند که شامل شناسایي خواستهها ،شناسایي رفتار و اعمال کنوني،
ارزیابي اثر بخشي رفتارها و اقدامات و در نهایت طرح برنامه عملي است .در این فرایند مراجع مهارت
هاي تفکر واگرا /جانبي /انتقادي را در خود توسعه ميدهد .در واقعیت درماني فرایند آموزش بیش از
درمان به کار گرفته ميشود و در آن مشاوره اساسا یک فرایند یادگیري -آموزش است و این از مهمترین
ویژگيهاي واقعیت درماني است که آن را از دیگر رویکردها متمایز ميکند (صاحبي .)2010 ،هدف اصلي
واقعیت درماني زوجي کمک به زوجین است تا یک حس کنترل دروني به دست آورند .از دیگر اهداف
ویژه واقعیت درماني زوجي ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1زوج در روند مشاوره سه هویت در نظر بگیرند ،خودشان و رابطهشان.
 .2جنبههاي مثبت رابطهشان را کشف کنند.
 .3حس ارضاي نیازهایشان را در جلسه مشاوره به دست آورند.
 .4ادراکشان را اصالح کنند.
 .5از زمان کیفي استفاده کنند.
 . 6حداقل تناسب و هماهنگي را بین دنیاي مطلوب ،سیستم رفتاري و ادراکي همدیگر به دست آورند
(روبي ،وبولدینگ و کارلسون.)2012 ،
در مشاورۀ ازدواج به شیوۀ واقعیت درماني ،مسئولیت و مسئولیت پذیري ،یعني یادگیري انتخاب رفتارهایي
که نیازهاي اساسي زوجین را برآورده سازند ،اما به گونهاي که زوج دیگر را نیز از فرصت ارضاي
نیازهایش محروم نکند .شکاف ،2میان آنچه زوجین ميخواهند و آنچه که در واقعیت دریافت ميکنند
باعث فشار و هیجانات منفي ،به عنوان یک پاسخ است .لذا زوجین به شیوهاي رفتار ميکنند تا این
شکاف را پر کنند .رفتار زوج در واقع بهترین شیوۀ تالش ایشان براي ارضاي نیازهایشان و در دست
گرفتن کنترل زندگيشان است .خیلي وقتها تالشها در یک موقعیت چاره جویانه ،کمک کننده نیستند
و رفتارهایشان مؤثر نیست .از این رو ،هدف کلي واقعیت درماني پي بردن به این نکته است که چه نوع
رفتارهایي ،ميتوانند نتایج و پیامدهایي را که به بهترین نحو نیازهاي زوجین را ارضا نمایند ،در پي داشته
1
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باشند (یانیگر .)2003 ،واقعیت درمانگران به تغییر به عنوان مجموعهاي از انتخابها مينگرند .براي
تغییر ،زوجین باید مسئولیت انتخابهایشان را بپذیرند .انتخاب رفتار کلي جدید ،مکانیزم اولیۀ تغییر است.
در روش ساختمند مشاورۀ ازدواج بر اساس واقعیت درماني ،1تخریب و ویرانسازي ازدواج حاصل وجود
روانشناسي کنترل بیروني در روابط زناشویي است .وقتي این نوع روانشناسي بر زندگي مشترک حکمفرما
ميشود ،بهترین راه غلبه بر آن مشاورهاي است که در آن زن و شوهر ميآموزند تا زندگي مشترک خود
را در جهت حلقۀ حل مسئله هدایت کنند .از نظر گلسر تعارض زناشویي ناشي از انتخاب رفتارهاي
غیرمسئوالنه و نادرست در روابط زناشویي ،تضاد خواستهها ،غیر واقعي بودن خواستهها و ناتواني در
ارزیابي درست از رفتار است (گلسر .)2000 ،گلسر همچنین معتقد است ،تعارض زماني پیش ميآید که دو
تصویر مغایر در جهان کیفي وجود دارد و هیچ راهي براي هماهنگ کردن آن دو وجود ندارد .از نظر گلسر
براي درمان تعارض زناشویي باید به آنها کمک کرد تا از طریق ارزیابي و طرحریزي ،رفتارهاي مبتني بر
واقعیتي را طراحي نمایند که موجب کاهش تعارض و تقویت اصل ازدواج گردد.
مي-یانگ ،کانگ ( ،)2001در پژوهشي نشان دادند که برنامۀ زوجي واقعیت درماني تأثیر مثبتي در
کنترل دروني ،عزت نفس و رضایت زناشویي زوجین دارد .ساک ،هارنن ،کوهن ( ،)1997در پژوهشي
نشان دادند زوجیني که درصدد کنترل همدیگر هستند ،مقدار بیشتري از روشهاي سرزنشآمیز علیه
همدیگر استفاده ميکنند و سطح رضایت زناشویي آنها نیز اندک است .در عوض در ازدواجي که هر یک
از همسران معتقد به کنترل رفتار خویش است ،میزان سرزنش و ایراد گرفتن به همسر کمتر و سطح
رضایت زناشویي باالتر است .این پژوهش کامال با دید تئوري انتخاب و واقعیت درماني گلسر که معتقد
به کنترل دروني و عدم استفاده از روشهاي سرزنشآمیز بین زوجین است ،همخواني دارد .راچور ()1995
نیز در تحقیق خود اثربخشي تئوري انتخاب و واقعیت درماني را در کنترل دروني و عدم کنترل دیگران و
افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در زنان و مردان را نشان داد .همچنین پروین ( )1998نیز گزارش
ميدهد داشتن مرکز کنترل دروني با سازگاري و رضایت زناشویي همبستگي مثبت و باالیي دارد.
مارکمن و هالوگ ( )1993گزارش ميدهند که فنون زوج درماني که مهارت حل مسئله را محور قرار
ميدهند ،موجب کاهش تعارض زناشویي ميگردد .در زوج درماني گلسر نیز آموزش حلقۀ حل تعارض،
تقریبا با فنون و روشهاي مهارت حل مسئله هماهنگ است .درباي ( )1386اثربخشي آموزش مفاهیم
نظریۀ انتخاب و فنون واقعیت درماني بر افزایش صمیمیت زوجین ناسازگار را مورد مطالعه قرار داد .نتایج
پژوهش نشاندهندۀ تاثیر آموزش مفاهیم نظریۀ انتخاب و فنون واقعیت درماني بر کاهش سازگاري
زوجین صمیمیت زوجین بوده است .در مجموع با توجه به پژوهشهاي انجام شده ،اثربخش بودن

1

. Structured Reality Therapy Marriage Counseling
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آموزش مفاهیم تئوري انتخاب و واقعیت درماني در زمینه روابط زناشویي نشان داده شده است .از این رو،
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشي مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني بر رضایت
زناشویي زوجین انجام شده است .در راستاي هدف کلي پژوهش ،فرضیه پژوهش این طور مطرح مي-
گردد که مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني بر رضایت زناشویي زوجین تاثیر دارد .همچنین
در این پژوهش سوالي مبني بر اینکه آیا اثربخشي مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني بر
رضایت زناشویي ،در زنان و مردان تفاوت دارد؟ ،مورد مطالعه قرار مي گیرد.
محقق این پژوهش گواهي صالحیت به کارگیري تئوري انتخاب و واقعیت درماني را از موسسه گلسر
دارا بوده و این پژوهش زیر نظر موسسه گلسر و مربي ارشد آن انجام گرفته است تا از اعتبار و روایي
طرح و اجراي آن اطمینان حاصل شود.
روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونه گیری
این پژوهش از نوع پژوهشهاي مورد منفرد 1است .در این پژوهش از طرح  A-Bبا پیگیري استفاده
شده است .در این گونه طرحها ،آزمودنيها ميتوانند از  1تا  20نفر باشند ،ولي اکثرا کار با هر کدام از
آزمودنيها به صورت انفرادي صورت ميگیرد .طرح  A-Bشامل دو موقعیت آزمایشي است .موقعیت
اول  Aو موقعیت دوم  Bنامیده ميشود .به طور کلي موقعیت اول ،خط پایه است .در موقعیت دوم یک
مداخلۀ درماني اجرا ميشود و سپس متغیر وابسته مورد ارزیابي قرار ميگیرد .موقعیت خط پایه ،رفتار
هدف را قبل از اجراي هر روش درماني اندازهگیري ميکند .در طرح  A-Bوقتي در ادامۀ خط روند
ثابت خط پایه ،با شروع مداخله ،تغییري ناگهاني و فوري در متغیر وابسته ایجاد ميشود ،نمایش تجربي
متقاعدکنندهاي از تغییر رفتار در طول زمان ارائه ميدهد (فراهاني و همکاران.)1389،
2
نمونۀ این پژوهش شامل  2زوج ( 4نفر) ميباشد که به روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .در
این روش نمونهگیري ،هدف ،انتخاب افرادي است که درک عمیقي از موضوع مورد مطالعه براي
پژوهشگر فراهم نمایند (گال ،بورگ و گال .)1384 ،فرایند انتخاب نمونه بدین صورت بود که ابتدا از
طریق نصب اطالعیه در دو مرکز مشاوره در تبریز و در کلینیک مشاوره و بهداشت رواني دانشگاه تهران،
تشکیل جلسات آموزشي بر اساس تئوري انتخاب و واقعیت درماني براي افزایش رضایت زناشویي زوجین
به اطالع مراجعین رسانده شد .سپس از متقاضیان شرکت در این جلسات از طریق تماس تلفني ثبت نام

1

. Single Subject Research
. Purposeful sampling

2
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به عمل آمد .بعد از آن زوجها بر اساس ویژگيهاي زیر ،بررسي و از بین آنها واجدین شرایط انتخاب
شدند که از بین  5زوج متقاضي 2 ،زوج واجد شرایط تشخیص داده شدند .ویژگيها عبارتند از  )1:حداقل
یک سال از مدت ازدواج گذشته باشد )2 .نمره آنها در مقیاس رضایت زناشویي متوسط یا کمتر باشد.
(منظور از متوسط یا کمتر ،معیاري است که در ابزار اندازهگیري مورد استفاده در پژوهش مطرح شده
است) )3 .میزان تحصیالت کمتر از دیپلم نباشد )4 .مشکل اعتیاد نداشته باشند )5 .هر دو زوج حاضر به
شرکت در جلسات تا پایان دوره باشند.
ابزار
ابزار استفاده شده در این پژوهش ،پرسشنامه زوجي اینریچ ( )1989ميباشد .پرسشنامۀ اینریچ براي
بررسي میزان رضایت زناشویي انتخاب شده است .این پرسشنامه داراي  35ماده و  4خرده مقیاس
(رضایت زناشویي ،1ارتباطات ،2حل تعارض 3و تحریف آرماني ،)4توسط فوور و السون 5در سال 1989
ساخته شده است و توسط آسوده و همکاران در سال  1389با اجازۀ کتبي از دیوید السون ترجمه و
هنجاریابي شده است .پرسشنامۀ زوجي اینریچ ،توسط دیوید السون و امي السون در سال  2000روي یک
گروه نمونه  25501زوج متأهل اجرا شد .ضریب آلفاي پرسشنامه براي خرده مقیاسهاي رضایت
زناشویي ،ارتباط زوجي ،حل تعارض و تحریف آرماني به ترتیب از این قرار است،0/84 ،0/80 ،0/86 ،
 0/83و اعتبار بازآزمایي پرسشنامه براي هر خرده آزمون به ترتیب  0/92 ،0/90 ،0/81 ،0/86بوده است،
و ضریب آلفاي پرسشنامه در پژوهش آسوده ( )1389با تعداد  365زوج  730نفر ،به ترتیب برابر با 0/68
(با حذف سؤال  ،24آلفا  0/78ميشود) 0/62 ،0/78 ،و  0/77به دست آمد .در نمرهگذاري این پرسشنامه،
براي هر یک از مادهها پنچ گزینه" ،کامال موافقم"" ،موافقم"" ،نه موافق نه مخالف"" ،مخالفم" ،و
"کامال مخالفم" ميباشد که به آنها نمرهاي از  1تا  5تعلق ميگیرد .این پرسشنامه داراي  4نمره مجزا
است که براي هر مقیاس یک نمره محاسبه ميشود و نمرههاي خام به درصد تبدیل ميشوند (آسوده،
.)1389
روش اجرا
روش اجرا بدین صورت بود که بعد از انتخاب گروه نمونه ،با هر کدام از زوجین ،جداگانه جلسهاي براي
معارفه و توضیحات کلي در مورد ساختار جلسات و تعیین زمان جلسات تشکیل ،و پیشآزمون به عنوان
خط پایه (پرسشنامه زوجي اینریچ) اجرا شد .سپس جلسات در طي  8هفته متوالي به صورت هفتهاي یک
1

. Marital Satisfaction
. Communication
. Conflict Resolution
4
. Idealistic Distortion
5
. Fower & Olson
2
3
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جلسۀ  2ساعته به صورت زوجي (زن و مرد) تشکیل شد .در طي جلسات بستۀ آموزشي تئوري انتخاب و
واقعیت درماني که توسط دکتر صاحبي ( )1389بر اساس بستۀ دکتر گلسر ساخته شده است ،آموزش داده
شده و تکالیف خانگي بین جلسات به منظور پیاده ساختن عملي آموزهها در روابط زوج ارائه ميگردید.
طي آموزش ،هر  2جلسه یک بار پرسشنامه زوجي اینریچ به عنوان پس آزمون توسط زوجین تکمیل مي
شد .بعد از پایان جلسات ،کتاب "ازدواج بدون شکست" گلسر به عنوان تشکر از حضور زوجین و
همچنین تثبیت آموزشها و تشویق زوجین براي همکاري در آزمون پیگیري ،به زوجین تقدیم شد .بعد از
 1ماه از آخرین جلسه ،آزمون پیگیري اجرا شد.
یافتهها
ویژگيهاي جمعیت شناختي آزمودنيها در جدول  1آمده است:
جدول  .1توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها
سن

تحصیالت

مدت ازدواج

تعداد فرزند

زوج  /1مرد

26

لیسانس کشاورزي

 1.5سال

بدون فرزند

زوج  /1زن

27

فوق لیسانس کشاورزي

زوج  /2مرد

40

فوق دیپلم کامپیوتر

زوج  /2زن

31

لیسانس حسابداري

 10سال

دو فرزند (دختر  8ساله و
پسر  5ساله)

نمرات خام اندازهگیريهاي مکرر ،طي جلسات خط پایه ،مداخله و پیگیري در جدول  2نشان داده شده
است.
جدول  .2نمرات خام رضایت زناشویی
آزمودنیها

پیش آزمون

پیگیری

جلسات

(خط پایه)
جلسه 2

جلسه 4

جلسه 6

جلسه 8

زوج  1مرد

34

36

38

43

46

47

زوج  1زن

30

34

36

37

40

40

زوج  2مرد

27

28

31

36

38

37

زوج  2زن

25

29

30

33

35

35
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یافتههاي جدول  2به صورت نمودار به قرار زیر است:

نمودار  -1نمرات خام  .مرد زوج  .1رضایت زناشویی

نمودار  -2نمرات خام  .زن زوج  .1رضایت زناشویی

نمودار  - 3نمرات خام  .مرد زوج  .2رضایت زناشویی

9
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نمودار  - 4نمرات خام  .زن زوج  .2رضایت زناشویی

براي تحلیل دیداري نمودار دادهها ،پس از رسم نمودار براي هر آزمودني ،در مرحلۀ اول با استفاده از
میانۀ دادههاي موقعیت خط پایه و مداخله ،خط میانۀ دادهها موازي با محور  Xکشیده شد و یک
محفظۀ ثبات  1روي خط میانه قرار گرفت .محفظۀ ثبات یعني دو خط موازي که یکي پایین و دیگري
باالي خط میانه رسم شود .فاصله و دامنۀ بین دو خط ،میزان بیرون افتادگي یا تغییرپذیري سري دادهها
را نشان ميدهد .با استفاده از معیار  80-20درصدي ،اگر  80درصد نقاط دادهها زیر یا درون  20درصد
مقدار میانه (محفظۀ ثبات) قرار گیرند ،گفته ميشود دادهها ثبات دارد (فراهاني و همکاران .)1389،پس
از آن براي بررسي روند دادهها ،از روش دو نیم کردن  2استفاده شد و محفظۀ ثبات خط روند بر اساس
معیار 80 -20درصدي رسم شد .پس از رسم خط میانه و خط روند و محفظۀ ثبات آنها ،شاخصهاي
آمار توصیفي مانند میانه و میانگین و شاخصهاي تحلیل دیداري درون موقعیتي مانند تغییر سطح و
روند و  PND3محاسبه شد PND .نشاندهندۀ درصد غیر همپوشي نقاط دو موقعیت آزمایشي (خط
پایه و مداخله) است .میزان کنترل آزمایشي در پژوهش مورد منفرد ،به تغییر سطح از یک موقعیت به
موقعیت دیگر و درصد دادههاي غیر همپوش ( )PNDبستگي دارد .همچنین ،هر چه  PNDبین دو
موقعیت مجاور باالتر باشد ،با اطمینان بیشتري ميتوان مداخله را اثربخش دانست (فراهاني و
همکاران .)1389،بر اساس تحلیل دیداري نمودار دادههاي زوج  ،1خط میانه ،خط روند و محفظۀ ثبات
آنها به قرار زیر به دست ميآید:

1

. Stability Envelope
. Split-middle
3
. Percentage of Non-Overlapping Data
2
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نمودار  5و  .6خط میانه ،خط روند و محفظۀ ثبات مرد زوج 1
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نمودار  7و  . 8خط میانه ،خط روند و محفظۀ ثبات زن زوج 1

جدول 3نتایج تحلیل دیداري درون موقعیتي ،براي نمودار دادههاي زوج  1را طبق فرم تحلیل دیداري
نشان ميدهد:
جدول  .3متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی برای زوج 1
درون موقعیتی ،زن زوج 1

درون موقعیتی ،مرد زوج 1
توالی موقعیتها

A

B

توالي موقعیتها

A

B

طول موقعیتها
سطح:

1

4

طول موقعیتها

1

4

40.5
40.75
36 -46

سطح:
میانه
میانگین
دامنۀ تغییرات

30

میانه
میانگین
دامنۀ تغییرات
دامنۀ تغییرات
محفظۀ ثبات 20

34

دامنۀ تغییرات محفظۀ
ثبات  20درصد از
میانۀ هر موقعیت

با ثبات

درصد از میانۀ هر
موقعیت

36.5
36.75
34 -40
با ثبات

تغییر سطح:
تغییر نسبی
تغییر مطلق

+ 7.5
+ 10

تغییر سطح:
تغییر نسبي
تغییر مطلق

+ 3.5
+6

روند :
جهت

صعودي

روند :
جهت

صعودي

ثبات

با ثبات

ثبات

با ثبات

در نمودارهاي شمارۀ  5تا  8رضایت زناشویي زوج  ،1با شروع آموزش مفاهیم تئوري انتخاب و واقعیت
درماني ،تغییر ناگهاني در سطح و روند ،بر طبق شاخص تعیین سطح و روند ،در نمرات ایجاد شده و روند
نمرات نسبت به نمرۀ خط پایه ،صعودي ميباشد که نشاندهندۀ اثربخشي آموزشها بر رضایت زناشویي
12

اثربخشي مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني بر ...

است .همچنین طبق جدول  ،5شاخص  PNDنشان ميدهد که هیچ گونه همپوشي بین نقاط موقعیت
( Aخط پایه) و موقعیت ( Bمداخله) وجود ندارد و مداخله با  100درصد اطمینان در متغیر رضایت
زناشویي مؤثر بوده است .عالوه بر آن میانگین نمرات رضایت زناشویي در مرد زوج  1از  34و زن زوج 1
از  30در خط پایه به  40.75و  36.75در مداخله رسیده است که نشاندهندۀ افزایش رضایت زناشویي در
زوج مورد نظر است.
بر اساس تحلیل دیداري نمودار دادههاي زوج  ،2خط میانه ،خط روند و محفظۀ ثبات آنها به قرار زیر
به دست مي آید:

نمودار  9و  .10خط میانه ،خط روند و محفظۀ ثبات مرد زوج 2
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نمودار  11و  .12خط میانه ،خط روند و محفظۀ ثبات زن زوج 2
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جدول 4نتایج تحلیل دیداري درون موقعیتي را براي نمودار دادههاي زوج  2را طبق فرم تحلیل دیداري
نشان ميدهد:
جدول  .4متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی برای زوج 2
درون موقعیتی ،مرد زوج 2
توالی موقعیتها
طول موقعیتها

A

B

1

4

سطح:
میانه
میانگین
دامنۀ تغییرات
دامنۀ تغییرات

درون موقعیتی ،زن زوج2
توالي موقعیتها
طول موقعیتها

1

4

سطح:
میانه

33.5
27

A

B

میانگین
دامنۀ تغییرات
دامنۀ تغییرات محفظۀ
ثبات  20درصد از
میانۀ هر موقعیت

33.25
28 -38
با ثبات

محفظۀ ثبات 20
درصد از میانۀ هر
موقعیت
تغییر سطح:

31.5
25

31.75
29 -35
با ثبات

تغییر نسبی
تغییر مطلق
روند:

+ 7.5
+ 10

تغییر سطح:
تغییر نسبي
تغییر مطلق

+ 4.5
+6

جهت
ثبات

صعودي
با ثبات

روند:
جهت
ثبات

صعودي
با ثبات

در زوج  ،2با شروع مداخله بر طبق نمودارهاي تعیین سطح  9و  11و نمودارهاي تعیین روند  10و ،12
تغییر صعودي در نمرات رضایت زناشویي ایجاد شده است و این نشان دهندۀ اثربخشي آموزشها در طي
 8جلسه ،بر این متغیر ميباشد .شاخص  PNDعدم همپوشي  100درصدي در رضایت زناشویي را نشان
مي دهد که نشاندهندۀ مؤثر بودن مداخله با اطمینان  100درصد در رضایت ميباشد .عالوه بر آن
میانگین نمرات رضایت زناشویي در مرد زوج  2از  27و در زن زوج  2از  ،25در خط پایه به  33.25و
 ،31.75در مداخله رسیده است که نشاندهندۀ افزایش در رضایت زناشویي زوج مورد نظر است .جدول 5
درصد دادههاي غیر همپوش ( )PNDرا براي متغیر رضایت زناشویي آزمودنيها ،نشان مي دهد:
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جدول PND .5
PND

زوج 1

زوج 2

4/4 × 100 = 100%

%100

 PNDمحاسبه شده براي هر دو زوج (زن و مرد) در متغیر رضایت زناشویي  100درصد ميباشد که
نشان ميدهد مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني با اطمینان  100درصد در متغیر رضایت
زناشویي در هر دو زوج مؤثر بوده است.
نمودار  ،13مقایسۀ میزان اثربخشي مداخله را در متغیر رضایت زناشویي در زنها و مردها بر اساس
نمرات میزان اثر در جلسات  6 ،4 ،2و  8نشان ميدهند:

نمودار  .1مقایسۀ زنها و مردها در رضایت زناشویی

طبق نمودار  13روند اثربخشي مداخله در زنان و مردان تقریبا یکسان بوده است و در هر دو جنس تغییر
روند صعودي ،در متغیر رضایت زناشویي در طي مداخله و پیگیري نسبت به خط پایه نشان داده ميشود.
اما در میزان پیشرفت ،مردان در رضایت رشد بهتري را نشان دادهاند.
بحث و نتیجه گیری
طبق نمودارهاي نمرات خام رضایت زناشویي هر  2زوج و تحلیل دیداري نمودارها ،بعد از مداخلۀ مبتني
بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني ،نمودارها روندي صعودي و رو به بهبود در جهت هدف پژوهش نشان
ميدهند و این روند بر اساس شاخصهاي محاسبه شده در تحلیل دیداري نمودارها (تعیین ثبات سطح،
تعیین تغییر سطح نسبي و مطلق و تعیین ثبات روند) با ثبات توصیف ميشود و اثربخشي آموزشها بر
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اساس محاسبۀ شاخص  PNDتأیید ميشود ،و بر این اساس فرضیۀ پژوهش مبني بر این که مداخلۀ
مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني بر رضایت زناشویي زوجها تأثیر دارد تأیید ميگردد .مي یانگ و
کانگ ( ،)2001در پژوهش خود بیان کردند که برنامۀ زوجي واقعیت درماني تأثیر مثبتي در رضایت
زناشویي زوجین داشته است که با نتایج این پژوهش هماهنگ است.
یکي از هدفهاي درمان گلسري و تئوري انتخاب ،کاهش روانشناسي کنترل بیروني و رشد روانشناسي
کنترل دروني در افراد ميباشد و در زوج درماني تالش ميکند که استفاده از عادات مخرب کنترل بیروني
را در روابط زوجین کاهش دهد و معتقد است با کاهش عادات تخریبگر کنترل بیروني و جایگزیني آن
با عادات مهرآمیز کنترل دروني ،رضایت زناشویي زوجین افزایش خواهد یافت ،نتایج این پژوهش نیز در
تأیید این مسئله ،نشان مي دهد که آموزش کنترل دروني و عدم استفاده از کنترل بیروني در روابط
زناشویي که در جلسات اول مداخله در این پژوهش مطرح گردید ،باعث افزایش رضایت زناشویي و
ارتباطات زوجي شده است و این اثربخشي در نمودارهاي هر  2زوج قابل مشاهده است .در همین راستا،
ساک ،هارنن و کوهن ( )1997در پژوهش خود نشان دادند زوجیني که درصدد کنترل همدیگر هستند،
مقدار بیشتري از روشهاي سرزنشآمیز علیه همدیگر استفاده ميکنند و سطح رضایت زناشویي آنها
اندک است .همچنین راچور ( )1995در تحقیق خود اثربخشي تئوري انتخاب و واقعیت درماني را در
کنترل دروني و عدم کنترل دیگران و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در زنان و مردان را نشان داد.
نتایج تحقیق هولرن ( ،)1981نیز افزایش معنادار کنترل دروني زنان بر اثر آموزش واقعیت درماني را تأیید
ميکند .مي یانگ و کانگ ( ،)2001تأثیر مثبت برنامۀ زوجي واقعیت درماني در کنترل دروني و عزت
نفس زوجین را در پژوهش خود نشان دادند .روانشناسي کنترل دروني و بیروني ،شباهت بسیاري به
مفهوم مکان کنترل 1راتر 2دارد ،و در این راستا پژوهشهایي انجام شده که مطابق آنها ،افزایش مکان
کنترل دروني موجب افزایش رضایت و سازگاري زناشویي ميشود .یکي از این پژوهشها توسط کمپ و
گنونگ ( )1995انجام شده که نتایج آن نشان داده است ،زماني که هم در زن و هم در مرد مکان کنترل
دروني افزایش یابد ،سازگاري و رضایت زناشویي افزایش ميیابد .پروین ( )1998نیز گزارش ميدهد
داشتن مرکز کنترل دروني با سازگاري و رضایت زناشویي همبستگي مثبت و باالیي دارد .تمام این
پژوهشها با یافتههاي این تحقیق همسو و هماهنگ ميباشد.
همۀ زوجین تعارضاتي دارند که چگونگي مدیریت آن تأثیر مثبت بسیار زیادي در رضایت رابطه ایجاد
ميکند .گاتمن ( )1994مشکل اکثر زوجین آشفته را کنترل غیرمؤثر تعارض ميداند و توانایي زوجین در
مواجهه و حل تعارض  ،بدون آسیب رساندن به یکدیگر را از عوامل مؤثر در رضایت زناشویي مطرح مي-
1

. Locus of control
. Rotter

2
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کند .در آموزش مفاهیم تئوري انتخاب و واقعیت درماني ،یکي از آموزشهاي اصلي ،آموزش حلقۀ حل
تعارض به زوجین ميباشد که نتایج این پژوهش نشان ميدهد که تأثیر مثبت در شیوۀ حل تعارضات
زوجین و در نتیجه ،افزایش رضایت زناشویي دارد .جاکوبسن ( ،)1980اظهار ميدارد که به کار بردن
تقویت مثبت ،حل مسئله ،حل کردن تعارضات ،آموزش ارتباط بین فردي ،مسئولیت پذیري و انعطاف
داشتن اساس روابط زناشویي موفق است و باعث افزایش رضایت زوجین ميشود .کیم هالفورد (،)2001
بیان ميدارد ،آموزش حل مسئله دربردارندۀ آموزش مراحل تصمیمگیري منطقي به زوجهاست که منجر
به سازگاري و رضایتمندي از رابطۀ آنها خواهد شد .گاتمن ( )1993طي تحقیقي نتیجه گرفت که
توانایي زوجین براي رفع تعارضاتي که در هر رابطهاي اجتناب ناپذیرند ،موجب پایداري و رضایت ازدواج
هستند .کار ( )2004نیز موفقیت در ازدواج را با نحوۀ ارتباط برقرار کردن همسران با یکدیگر ،نحوۀ
تصمیمگیري آنها و نحوۀ کنار آمدنشان با تعارضات مرتبط ميداند .پژوهش شفیعينیا ( )1381که تأثیر
آموزش مهارتهاي حل تعارض را بر بهبود رابطۀ زوجین مورد تأیید قرار داده است ،همسو با یافتۀ این
پژوهش است .همچنین عابدي ( )1380نشان داد که واقعیت آزمایي از طریق کمک به حل مسئله و حل
تعارضات مؤثر بر رضایت زناشویي است (درباي .)1386 ،کالینن ( )1999نیز در پژوهش خود تأثیر مثبت
آموزش واقعیت درماني را در توانایي مدیریت تعارضها در روابط شخصي و حرفهاي مورد تأیید قرار داده
است .در نمودارهاي زوجین ،پس از معرفي نیازهاي اساسي و سنجش تفاوت این نیازها و آگاه کردن
زوجین از شدت تفاوت نیازهایشان ،افزایش رضایت زناشویي کامال مشهود است .این یافته با پژوهش
پراگر ( )1995همسو است .وي در پژوهش خود دریافت که آگاهي از نیازها و ارضاي آنها سطح باالیي از
رضایتمندي ارتباطي و زندگي ،سطح پاییني از افسردگي ،عالئم اضطرابي ،فشارهاي رواني ،عزت نفس
پایین ،تنهایي و دلتنگي را پیشبیني ميکند (کرباي .)2005 ،لوید ( )2005اثربخشي اصول واقعیت
درماني را بر احساس ارضاي نیاز و تغییر رفتار و بهبود روابط در دانشآموزان را تأیید کرد و بیان نمود که
به کارگیري اصول واقعیت درماني به آنها کمک کرد تا  3نیاز (تفریح ،آزادي و قدرت) از  4نیاز
روانشناختي (تفریح ،آزادي ،قدرت و عشق و تعلق) خود را ارضا کنند .پترسون ،چانگ و کولین (،)1998
نیز در پژوهش خود مطرح ميکنند ،مشاوره و آموزش تئوري انتخاب و واقعیت درماني در ارضاي نیاز
 217دانشجوي زن و مرد و بهبود روابط آنها مؤثر بوده است.
گلسر بیان داشته که آگاه بودن زوجین در مورد اینکه نیمرخ نیازهاي آنها چگونه است ،ميتواند در
بهبود روابط ز ناشویي آنها بسیار مفید باشد و صحبت پیرامون نیازها و شدت آنها براي تداوم رابطه،
بینشآفرین است ،چراکه این اطالعات ،زوجین را قادر ميسازد تا براي خروج از موقعیتهاي نامطلوب و
مشکالت ناشي از تفاوت نیازها مذاکره نموده و همنوا شوند (مارتین .)2003 ،در پیگیري که  1ماه بعد از
آخرین جلسۀ مداخله ،انجام شد در نمرات آزمودنيها افتي نسبت به خط پایه مشاهده نميشود .در تبیین
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اثربخشي آموزش تئوري انتخاب و واقعیت درماني در موقعیت پیگیري نسبت به خط پایه ،ميتوان گفت
که حضور و مشارکت فعال آزمودنيها در طول جلسات ،اجراي آموزش با ارائۀ مثالها و نمونههاي
فراوان ،تکالیف خانگي مستمر و ارائۀ کتاب ازدواج بدون شکست گلسر در آخرین جلسۀ مداخله و توصیه
به مطالعۀ آن ،باعث تثبیت مفاهیم تئوري انتخاب و واقعیت درماني در آزمودنيها شده است .همچنین
عامل بسیار مهم تثبیت آموزشها در موقعیت پیگیري ،کاربردي بودن آموزش مفاهیم تئوري انتخاب و
واقعیت درماني ميباشد.
نکتۀ قابل توجهي که در یافتههاي پژوهش دیده ميشود این است که با توجه به جدول  ،2زوج  2در
پیش آزمون (خط پایه) ،رضایت زناشویي پایینتري را نسبت به زوج  1نشان ميدهند و این تفاوت در
طول مداخله نیز حفظ شده است و با وجود اینکه دادههاي عددي و نمودارهاي زوج  2نشاندهندۀ
اثربخشي آموزش مفاهیم تئوري انتخاب بر رضایت زناشویي ميباشد ،اما در مقایسه با زوج دیگر نمرات
آنها در آخرین پس آزمون و پیگیري نیز در رضایت پایینتر است .با توجه به جدول ویژگيهاي جمعیت
شناختي (جدول شمارۀ  )1زوج  2داراي  2فرزند ميباشند و در دورۀ والدگري چرخۀ زندگي زناشویي قرار
دارند ،که تحقیقات مختلف نشان دهندۀ کاهش حداکثري رضایت زناشویي در این دوره ميباشد (کار،
2002؛ والش .)1999 ،الورانس و همکاران ( )2008نیز در پژوهش خود عنوان کردند که رضایت
زناشویي زماني که زوجین صاحب فرزند ميشوند ،کاسته ميشود زیرا عوامل فشارزایي که به خاطر
حضور بچه وجود دارد ،مانع از توجه زوجین به یکدیگر ميشود.
در تبیین سوال پژوهش مبني بر اینکه آیا اثربخشي مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني
بر رضایت زناشویي ،در زنان و مردان تفاوت دارد؟ ،ميتوان گفت که بر طبق نمودار مقایسۀ زنها و
مردها در متغیر رضایت زناشویي (نمودار شمارۀ  )13تأثیر اثربخشي آموزش مفاهیم تئوري انتخاب و
واقعیت درماني بر زنان و مردان به طور کل تفاوت چنداني ندارد (روند پیشرفت تقریبا یکسان است) .اما
از آنجا که تفاوتهاي فردي زنان و مردان به لحاظ فیزیولوژیک ،احساسات ،انتظارات از ازدواج و باورهاي
مربوط به ازدواج در دو جنس متفاوت است (اپستین )2005 ،در مؤلفههاي مختلف مربوط به رضایتمندي
زناشویي نیز به مداخله ،به طور متفاوتي پاسخ ميدهند .اما نکتۀ برجسته و قابل توجه این است که هر دو
جنس روند بهبودي یکساني را نشان ميدهند ،هرچند میزان بهبودي در دو جنس از تفاوت نسبتا
معناداري برخوردار است و مردان افزایش بیشتري نسبت به زنان در رضایت زناشویي نشان ميدهند .این
یافته با تحقیقات اولسون و همکاران ( )1989که طي پژوهشي نشان دادند رضایت زناشویي در مردان
بیشتر از زنان است ،هماهنگ ميباشد .همچنین پژوهش گاتمن ( )1993حاکي از آن است که مردان
بیش از زنان گزارش ميکنند که از زندگي زناشویي خود رضایت دارند و زنان بیشتر از مردان تمایل دارند
رابطۀ زناشویيشان را به صورت ناخوشایند ارزیابي کنند و بیشتر سعي در تغییر آن دارند .تفاوتهاي
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مردان و زنان در انتظارات از ازدواج در این عامل نیز مؤثر است .چنان که اپستین ( )2005بیان ميکند که
شیوۀ ادراک ،تفسیر و ارزیابي زوج ها از یکدیگر و از روابطشان ميتواند بر کیفیت ارتباطي آنها مؤثر واقع
شود .پژوهش برازنده و همکاران ( )1386در بررسي رابطۀ معیارهاي ارتباطي با سازگاري زناشویي ،نشان
ميدهد که زنان داراي معیارهاي ارتباطي سخت گیرتر و سرسختتر هستند و شاید به این علت میزان
اثرگذاري آموزش مفاهیم تئوري انتخاب بر متغیر رضایت زناشویي ،در زنان نسبت به مردان کمتر دیده
ميشود.
در کل با توجه به یافتهها ميتوان نتیجه گرفت که مفاهیم تئوري انتخاب و واقعیت درماني در رضایت
زناشویي زوجین تأثیر مثبتي داشته و در تغییر روابط و رشد آنها کارآمد ميباشد .روش پژوهشي مورد
منفرد ،این امکان را به پژوهشگر داد تا نتایج را به صورت انفرادي در آزمودنيها بررسي کند و بررسي
نتایج نشان داد ،با توجه به ویژگيهاي جمعیت شناختي  2زوج شرکت کننده در پژوهش ،مداخلۀ مبتني
بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني در هر  2دورۀ مختلف از زندگي زناشویي مورد مطالعه در این پژوهش،
اثربخش بوده و پایداري اثربخشي مداخله ،با آزمون پیگیري تأیید شد و در نهایت یافتههاي این پژوهش
نشان داده است که با مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و آموزش مفاهیم کلیدي آن (کنترل بیروني،
نیازهاي اساسي ،رفتار کلي ،دنیاي مطلوب ،حلقۀ حل تعارض ،عادات مخرب و مهرآمیز و  )...و مشاوره
ساختمند ازدواج ،ميتوان به افزایش رضایتمندي و خشنودي روابط زناشویي زوجهاي ایراني در مراحل
مختلف چرخۀ زندگي کمک کرد .سخن آخر اینکه با توجه به اینکه کنترل دروني و عدم استفاده از کنترل
بیروني ،اصل بنیادین در تئوري انتخاب ميباشد و گلسر مطرح ميکند که ،تا زوجین این اصل را نیاموزند،
نميتوانند از دیگر مفاهیم تئوري انتخاب استفاده کنند ،لذا پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي دیگر،
اثربخشي مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب به طور مستقل در کانون کنترل دروني و بیروني زوجین مطالعه
شود تا تعیین شودکه آیا مداخلۀ مبتني بر تئوري انتخاب و واقعیت درماني بر تغییر کانون کنترل بیروني
به کانون کنترل دروني زوجین مؤثر است یا خیر .با توجه به اینکه به اعتقاد گلسر ،نیمرخ شدت نیازها
ميتواند وسیلۀ قدرتمندي در جهت پیشبیني میزان موفقیت ازدواج ها به شمار رود ،پیشنهاد ميشود
آموزش مفاهیم تئوري انتخاب به ویژه ،مفهوم نیازهاي بنیادین ،در مشاورههاي پیش از ازدواج مورد
استفاده قرار گیرد .تعمیم نتایج این پژوهش باید با احتیاط صورت گیرد چراکه پژوهش با تعداد محدودي
آزمودني انجام شده است و آزمودنيها ،داوطلب شرکت در جلسات بوده و در زوجهاي شرکت کننده ،هر
دو زوج با تمایل در جلسات آموزشي شرکت کردند.
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