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چکیده:
مقدمه :هدف این پژوهش مقایسهی اثربخشی آموزش تئوری انتخاا باه وا و ی کالسا
آموزش بر مبنای آموز های اسالمی بر رضایت زناوویی و گذوت است.
روش 60 :نفر از زنان متأهل به روش نمونهگ ری خووهای انتخا ود و بهصاور تااای ی یر
یو گرو آزمایش و ی گرو گوا ( )n=20قرار یای ودند .پرساشنامههاای رضاایت زناواویی و
گذوت بهعنوان پ ش آزمون برای سه گرو اجرا ود .سپس ا ارای گارو آزماایش اور یر  8جلساه
آموزش تئوری انتخا کالس و ا رای گرو یوم یر  8جلساه آماوزش تئاوری انتخاا اساالمی
ورکت کریند .هر یو پرسشنامه بهعنوان پسآزمون مجدیاً برای هماه اجارا واد .ایان نمارا باا
استفای از آزمون تحل ل کوواریانس موری بررسی قرار گر ت.
یافتهها :نتایج حاصل از آزمون کوواریانس نشان یای کاه با ن یو گارو آزماایش و گاوا تفااو
معنایاری وجوی یاری و آموزش تئوری انتخا موجب ا زایش رضایت زناوویی و گذوت ود اسات.
همچن ن ب ن یو گرو آزمایش ن ز تفاو معنایاری وجوی یاوت بهطوریکه ا زایش نمرا یر گرو
تئوری انتخا اسالمی ب ش از گرو کالس بوی.
نتیجهگیری :با استفای از نتایج حاصل میتوان نت جه گر ات آماوزش تئاوری انتخاا اساالمی
بهطور مؤثری موجب ا زایش رضایت زناوویی و گذوت میووی.
واژههای کلیدی :آموز های اسالمی ،تئوری انتخا  ،گذوت ،رضایت زناوویی
باا
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Comparing of Classic Choice Theory Training with
Islamic Choice Theory on Marital Satisfaction and
Forgiveness between Marriage Women
Alizadefard, S.; Khoshmanesh, E.

Abstract:
Introduction: The main purpose of this research was to compare the
effect of Classic Choice Theory training with Islamic Choice Theory
training on marital satisfaction and forgiveness between marriage
women.
Methods: 60 person from marriage women were selected by cluster
sampling and divided into two experimental groups and control group
(n=20). Marital Satisfaction and forgiveness Scales were conducted to
collect basic level data. The participants of experimental group were
attending in Classic Choice Theory (first group) and Islamic Choice
Theory (second group) training protocol for 8 sessions. Both inventories
were conducted again after training period for all.
Results: The results of post-tests were compared with basic level through
covariance analysis. The results of covariance analysis showed a
significant difference between two experimental groups with control
group and increase of marital satisfaction and forgiveness. Also there is a
significant difference between two experimental groups so as marital
satisfaction and forgiveness increase in Islamic training more than classic
training.
Conclusion: The implications of these results are discussed with respect
to the utility of applying Islamic choice theory training for significantly
increase of marital satisfaction and forgiveness.
Keywords: Islamic teaching, choice theory, forgiveness, marital
satisfaction.

مقدمه
ازیواج نوعی پ وند اجتماعی صم مانه و عم ق م ان زن و ووهر اسات کاه مایتواناد منشاأ
 انگ ز های برقراری روابط صام مانه.خووی و وایمانی راوان و یا رنجی عم ق برای آنان گریی
 عشق و ماااحبت اواار کاری کاه، صم م ت،بس ارند که از آن جمله می توان به عواطف مثبت
موجب وای مانی و رضایت زوج ن ود و سالمت جسمانی و روانای آناان را باه ارم اان مایآوری
 موی و مهرباانی، قرآن هدف و لسفه ی ازیواج را آرامش.)2008 ،1 ساسلر و ن کلسون،(ویل امز
مییاند « و از آیا الهی است که از جنس خویتان همسرانی برایتان آ رید تاا باا ایشاان آراماش
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یاب د و یر م ان وما موی و مهربانی قرار یای» (سور ی روم ،آیهی  .) 90یر یین اسالم به روابط
سالم همسران یر خانوای تأک د زیایی ود و آنچاه محا ط خاانوای را منشاأ صافا و صام م ت
میکند ،ایثار و داکاری زوج ن است و یر روایا اسالمی یر موری ایثار و داکاری حضر علای
(ع) و حضر اطمه (س) بهعنوان خانوای ی نمونه یر اسالم بهطور مکرر آمد اسات (منجازی،
وف ع آبایی و سویانی؛  .)1391از منظر روان وناسی اسالمی که از خط س ر آیههای قرآنای و باا
الهام از مضام ن آسمانی و با واقع ب نی کاوش ها و مطالعا آغاز می ووی ،ازیواج و تشک ل خانوای
تأث ر وگر ی بر رود و تعالی وخا ت انسان و بالندگی جامعه یاری تا جایی که پ امبر اکرم (ص)
یر اهم ت ازیواج می رماید « :ه چ بنایی یر اسالم نزی خدای عزوجل محبو تر از ازیواج ن ست»
(بحاراالنوار ،ج  ،103ص  .) 220از آثار ارتباط زناوویی سالم از ییدگا اسالم می توان به ارضاای
ن ازهای روحی و روانی ،کاهش اختالف خانوایگی ،کاهش نابهنجاریها و کااهش طاال اواار
کری (حس نی .)1388 ،عوامل زیایی یر ایجای روابط نزیی و صم م ت ب ن زوج ن نقاش یارناد
که این صم م ت یر حد قابل قبور و موری انتظار ،موجب تحک م روابط محبات آم ز با ن آنهاا و
رضایت از زندگی مشترکشان می ووی ،اما این رضایت زوجها به آسانی به یست نمیآیاد (یاناش،
 .)1389رضایت زناوویی 1را می توان م زان ایراک زوج از اینکه وریکشان ن ازها و تمایال آنها
را برآوری میکند ،تعریف کری (بوربی و النگر2005 ،2؛ پلگ .)2008 ،3وینچ2004( 4؛ باه نقال از
ار سانی ،احمدی ،اتحینژای ) 1391 ،معتقد است که رضایت زناوویی ،انطبا وضع ت موجاوی و
وضع ت موری انتظار است .بر اساس این تعریف ،رضایت زناوویی وقتی وجاوی یاری کاه وضاع ت
موجوی یر روابط زناوویی با وضاع ت ماوری انتظاار منطباق باواد (م رگااین و کاوریوا.)2007 ،5
وکلفوری و باس ) 2000( 6معتقدند که رضایت زناوویی حالتی روان وناختی است که یر نت جاهی
تعایر ب ن مکان زم های سرمایه گذاری و بهر وری یر ی ازیواج بارای وخاای خااص حاصال
می ووی .مت رهای زیایی را میتوان به عنوان عوامل تأث رگذار بر رضایت زناوویی نام بری .نتایج
پژوهش های مختلف عو امل متعدیی را یر این رابطه مؤثر یانسته اند که از جمله می توان به ایان
مواری اوار کری :تجار قبلی و پ ش نه ی خانوایگی (م لر و ورت نگتون ،)2010،7وضع ت اقتاایی
زوج ها (سااپ نگتون ،) 1994 ،8ساالمت جسامانی (پلاگ ،)2008 ،9رزنادان (پاورتمن،)2005 ،10
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رضایتمندی جنسای (سااپ نگتون ،1994 ،مساترز و جانساون .)1982 1یکای از مهمتارین ایان
مؤلفهها گذوت 2یا بخشش است که امروز یر حوز ی رضایت زناوویی زوج ها توجه پژوهشگران
را به خوی جلب نموی است .یر زندگی زناوویی ،همسران گاهی موجب رنجاش یکادیگر واد و
یرصورتیکه اوتبا های طرف مقابل را نبخشند ،بهراحتی یر حلقهی تعامال منفی گر تار واد ،
پرخاوگری آنها نسبت به هم ا زایش مییابد ،همچنا ن تعاامال مثبات و رضاایت زناواویی
کمتری را تجربه میکنند (رضازای 1387 ،؛ نچام و با چ .)2002 ،3از نظار م کاالو ،نجاام و
تیسانگ ،)2003( 4بخشش و گذوت م ل یرونی است که ا رای را بهسوی بازیاری از پاسا های
ناخووایند ارتباطی و ر تار کرین به طور مثبت نسبت به کسی که به طور منفی با آن ها ر تار کری
متمایل می سازی .ا رایی که قایر به بخشاش همسار خاوی هساتند اعتقاای بار تقادیس رابطاهی
زناوویی خوی یارند و این توانایی بخشش به استحکام ب شتر رابطه ی زناوویی میانجامد (ماگ ار،5
 .) 2001تعریفی از گذوت که م ازان توا اق ب شاتری یر ماوری آن وجاوی یاری عباار اسات از:
« انگ زوی که سبب کاهش کنار گ ری ،خشم و انتقای نسبت به ری خطاکار می گریی و احساسا
مثبت را ا زایش می یهد و جایگزین احساسا منفی میکناد» (ما آساک ل .)2005 ،6ماروری
اجمالی بر بررسیهای انجامود یاخلی و خارجی یر زم نه ی بخشویگی و گذوت ب انگر آن است
کااه باا ن بخشااش و تعارضااا زناوااویی رابطااه ی منفاای معنااایاری وجااوی یاری (خسااروی و
همکاران .) 1390،ب ن بخشویگی و رضایت زناوویی رابطه ی مثبت معنایاری وجوی یاوته و از ب ن
مت رها ،بخشویگی بهترین پ شب نیکنند ی م زان رضایت زناوویی زوج ن گزارش واد اسات
(احتشام زای و همکاران .) 1388 ،یر پژوهش ییگری ن ز مق اس های هوش ه جانی و بخشویگی
بهصور معنایاری تعارضا زناوویی را پ ش ب نی کری است (صاالح ان ،صاایقی و همکااران،
.)1387
7
نچام ،هار و ب چ ( ،)2006گذوت را یر حوز ی رواباط زناواویی ماوری بررسای قارار یای و
نت جه گر تند که زوجها یر مراحل اول ه گذوت سطح پاای نتاری از رضاایت زناواویی را گازارش
کریند .یرحالیکه یر مراحل نهایی گذوت سطوح باالتری از رضایت زناوویی را نشان یایند.
یر مواقعی که روابط صم می ب ن زن و ووهر خدوهیار ود و رضایت زناوویی کاهش مییابد،
عوارض مخر و منفی یر بهداوت روانی خانوای و رزندان ایجای میووی .ازاینرو ا ازایش م ازان
رضایت زناوویی و مساعدسازی مح ط خانوایگی بهعنوان یکای از اقاداما بهداوات روانای اول اه
مالحظه میگریی (م النی ر1370 ،؛ به نقل از ن کوی و س ف.)1382 ،
1
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بنابراین با توجه به اهم ت روابط سالم و رضایت زناوویی یر سالمت ریی و نقش کل ادی آن
یر رود ری و جامعه ،الزم است تا رووی کارآمد و مطلو برای مداخله بهکار روی .یر انتخاا یا
روش کارآمد توجه به الگوهای علمی و مالحظا بومی و رهنگای اهم ات بسا ار یاری .بااور ایان
پژوهش بر آن است که تعال م واالی اسالمی یارای بهترین آموز های مداخله یر این رابطه است ،از
هم ن جهت تالش ود تا آموز ها و تعال م اسالمی یربار ی روابط زناوویی را بر مبناای یا روش
مداخلهی روانوناختی یرآوری و بکار گر ت.
نظریهی موریتوجه پژوهش حاضر تئوری انتخا است .نظریهی انتخا یر سار  1998توساط
ویل ام گالسر 1پایهریزی گریید و یر آن بر  5ن از اساسی انسان (بقا ،عشق و تعلاق ،قادر  ،آزایی و
تفریح) تأک د ود که انگ زش تمام انسانها از آن نشأ میگ ری .ا رای با توجه باه ین اای مطلاو
خوی و مقایسهی آن با واقع تی که از ین ا یرک کری اند ،بهصاور کاامالً هووامندانه ر تارهاایی را
برای ن ل به ن ازهایشان انتخا میکنند و تا وقتیکه این ر تارها نت جهبخش هستند ،آنها را ایامه
مییهد (گالسر .)1998 ،یر این معنا سهلانگاری ر تاری است که ری انتخا کری و عامداً باه آن
یست میزند .بر طبق هم ن نظریه ممکن است بعضی ر تارها برای یا هادف نت جاهبخش ولای
برای سایر ن ازها ناکارآمد باواند؛ چنانچاه ساهلانگاری یر کوتا ماد خوواایند ،اماا یر یرازماد
ناکارآمد و زیانبخش است .طبق اصور تئوری انتخا تنها الزم است تا با ت ار و اصاالح ین اای
ک فی و ایراکی ری ،این توازن کوتا مد را بر هم زی تا ری از انتخا سهلانگاری یست بریاوته و
ر تار مؤثر ییگری را انتخا کند (گالسر.)1998 ،
پژوهشها نشان می یهند که آموزش تئوری انتخا بر هم ن اساس بر بس اری از ر تارهاای
ناکارآمد ائق ود و موجب ت ر آن ها ود است .برای مثار اثر آموزش تئوری انتخاا باهطور
مؤثری بر م زان وایکامی (کارخانه چی ،احدی و حاتمی ،)1389 ،ا زایش عز نفس و کانون مهار
یرونی (صاحبی ،)1390 ،منبع کنترر و راهبریهاای مقابلاه ای (ام اری ،آقامحمادیان واعرباف و
ک م ایی ،)1391 ،مسئول تپذیری و عز نفس (موساوی اصال ،)1388 ،کااهش بحاران هویات
(حس ن پور ،یرویشی و سویانی ،) 1388 ،ام د به زندگی و اضطرا (پاوا و ام نی ،)1387 ،ا زایش
پ شر ت تحا لی یاناش آماوزان (وابولادینگ و بریکال ،)2013 ،2ا ازایش خویپنادار ی مثبات
(پترسون ،چاناگ و کاال نز ،)1998 ،3ا ازایش عاز نفس و انگ از ی پ شار ت اریی (مارایی
وهرباب 1389 ،؛ گ لچریست بنکاز )2011 ،4و یر برناماه های ساالمت و تندرساتی (کاساتونز،5
 )2010نشان یای ود است.
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همچن ن اثربخشی مداخال تئوری انتخا بر رضایت زناوویی ن از یر پژوهشهاای مختلاف
(وزیری1394 ،؛ برومند و همکاران2013 ،؛ جلدکار ،نجفی و ستوی 1393 ،؛ بخارایی1385 ،؛ یرباای،
1386؛ رحبخش و همکاران 1383 ،و وریعت زای  ،تبریزی و احقر )1392،به اثباا رسا د اسات.
بهعالو تأث ر این مداخال بر گذوت ا رای ن ز یر پاژوهشهاایی (حدیاد ای1394 ،؛ خووامنش و
عل زای ری )1393 ،به اثبا رس د است .این پژوهش ن ز بر هم ن اساس بر آن است تا تأث ر تعل م
آموز های اسالمی بر مبنای اصور تئوری انتخا را بر ا زایش گذوات و رضاایت زناواویی زناان
متأهل موری بررسی قرار یهد.
روش
طرح پژوهش :این مطالعه از نوع وبهآزمایشی با پ شآزمون و پسآزمون همرا با گرو گوا
است .مت ر مستقل ،آموزش تئوری انتخا کالس و آموزش تئوری انتخا بر مبنای آموز هاای
اسالمی است که یر  8جلسه طی یو ما انجام ود .این آموزش مت ر مساتقل و نمارا گذوات و
رضایت زناوویی بهعنوان مت ر وابسته یر نظر گر ته ود است.
آزمودنیها :جامعهی آماری این پژوهش عبار بوی از کل ه زنان متأهلی که طای واشماهه
یوم سار  1395برای حل مشاکال زناواویی باه چهاار روانشاناس (یارای مجاوز ساازمان نظاام
روانوناسی و مشاور ) مستقر یر مناطق  13 ،1 ،8و  4وهر تهران مراجعه نموی بویند .از این ا ارای
یعو ود تا برای ورکت یر یور های آموزوی اعالم آمایگی نمایند .تعادای  85نفار ثبتناام اول اه
نمویند اما نهایتاً  60نفر بهطور قطعی بهعنوان گرو نمونه انتخا ودند .این ا رای بهطور تاای ی یر
سه گرو  20نفری بهعنوان گرو آزمایش اور و یوم و گرو کنتارر قارار یای واد و پ شآزماون
(رضایت زناوویی و گذوت) برای هر یو گرو اجرا ود .نمرا پ شآزمون سه گارو باا اساتفای از
تحل ل واریانس ی طر ه موری بررسی قرار گر ت و تفاو معنایاری با ن یو گارو مشااهد نشاد.
سپس گرو آزمایش اور با برنامه اصور تئوری انتخاا کالسا و گارو یوم باا برناماه تئاوری
انتخا بر مبنای آموز های اسالمی تحت آموزش قرار گر تند .گرو کنترر یر این ماد آموزوای
نداوته و یر ل ست انتظار بویند .پس از پایان یور ی آموزش ،مجدیاً برای هر سه گارو پسآزماون
(رضایت زناوویی و گذوت) به اجرا یرآمد.
ورایط وروی به نمونه وامل زنان متأهل مسلمان و عه با یامنه سنی  20تاا  50ساار ،سانوا
ازیواج حداقل ی سار ،عدم سابقه ازیواج قبلی زوج و زوجه ،عدم مارف یاروهای روانپزواکی و
عدم یریا ت مشاور ی روانوناختی یا روانیرمانی بوی .م اانگ ن سانی گارو نموناه ماوریپژوهش
 36/41سار با انحراف استانداری  4/27بوی .همچن ن م زان تحا ال  2نفر زیر ییپلم 6 ،نفر ییپلم،
 23نفر ل سانس و  4نفر و ل سانس بوی.
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ابزار
یر این پژوهش از یو ابزار زیر استفای ود است:
الف) پرسشنامهی رضایت زناشویی انریچ :1اولسون ،ورن ر و یراکمن ،)1986( 2این
پرسشنامه را جهت استفای محققان و روانیرمانگران مسائل زناوویی طراحی نمویند .این مق ااس
ی پرسشنامهی خویگزاروی است که رم اول هی آن  115ماای و  12زیارمق ااس یاوات .ایان
پرسشنامه یر ایران بهوس لهی سل مان ان ( )1373هنجاریابی ود و به رم  47سؤالی باا  9مق ااس
تبدیل ود .آزموینیها بهصور ل کر پنجیرجهای ( 1تا  )5پاس یای و حداقل و حداکثر نمار 47
و  235است .گر تن نمر ی باال یر این مق اس نشانیهند ی رضایت زناوویی بااالی اری خواهاد
بوی.
سل مان ان یر پژوهش خوی ،روایی این آزمون را برای کل نمونهها  ،0/56برای یخترهاا  0/62و
برای پسرها  0/48گزارش کریند .همچن ن همسانی یرونی آن بر اسااس آلفاای کرونباا  0/95باه
یست آمد بوی.
ب) پرسشنامهی گذشت :این پرساشنامه توساط صافارین اا و مفااخری و بار اسااس
پرسشنامهی گذوت انرایت 3و همکاران ( )1996ساخته ود است (صفارین اا .)1391 ،ارم اول اه
یارای  60گویه و سه بُعد ر تاری ،وناختی و عاطفی باوی اماا ازآنجاکاه یکای از مؤلفاههای اصالی
گذوت ،اعتقایا مذهبی ا رای است ،آنها برای بررسی گذوت یر رهنگ ایرانی ،بُعاد اعتقاایی را
ن ز به پرسشنامه خوی اضا ه نمویند .پرسشنامه از نوع مدای-کاغذی و خویگزارشیهای و مشاتمل
بر  20گویه است .نمر گذاری گویهها بر اساس مق اس پنجیرجهای ل کر ( 1تا  )5بوی و بناابراین
حداقل و حداکثر نمر ی کسبود به ترت ب برابار  20و  100خواهاد باوی .پایاایی پرساشنامه باا
استفای از روش بازآزمایی و ضریب همسانی یرونی به ترت ب برابر  0/67و  0/69باهیسات آماد و
ضریب همسانی یرونی برای خری مق اسهای وناختی ،عاطفی ،ر تاری و اعتقایی به ترت ب برابر با
 0/68 ،0/76 ،0/62و  0/63است.
دورهی آموزشی :یر این تحق ق یو برنامهی آموزوی بر اساس اصور تئوری انتخا طراحی
ود .یکی از برنامهها بر مبنای اصور کالس و ییگری بر مبنای تعل م و آموز های اساالمی باوی
که با کم استایان و صاحبنظران علوم اسالمی طراحی ود بوی .این برنامه یر قالب  8جلسهی 2
ساعتی و هفتهای ی بار به مد یو ما اجرا گریید .خالصاهی محتاوای آموزوای یر  8جلساه یر
جدور  1نشان یای ود است.

1

Enrich
Olson, D.H., Fournier, D.G & Druckman, J. M,
3 Enright, R D
2
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جدول  -1خالصهی محتوای جلسات دو روش آموزشی

تئوری انتخاب کالسیک

تئوری انتخاب بر مبنای آموزههای اسالمی

1

 آشنايي اعضاي گروه با يكديگر آشنايي اعضاي گروه با يكديگر بیان هدف گروه (افازايش گذشات و  -بیان هدف گروه (افزايش گذشت و رضاايت ررزندگي زناشويي)
رضايت رر زندگي زناشويي)
 مقاادماتي رربااارهي اصااول تئااوري  -مقدماتي ررباارهي نظرياا االایمي ررباارهيروابط زناشويي و توضیح اصول تئوري انتخاب
انتخاب

2

 چرايي و چگونگي صدور رفتار از الوي  -چرايي و چگونگي صدور رفتار از الوي ما معرفي نیازهاي االاالي (با توجه به آموزههاايما
ريني)
 -معرفي نیازهاي االاالي

3

 معرفي کنترل بیروني و رروني معرفي کنترل بیروني و رروني آموزش اصول رهگانهي تئوري انتخاب  -آموزش اصول رهگانهي تئوري انتخاب رفتارهااااي مخااارب و جاااايگزيني  -رفتارهاي مخرب و جايگزيني رفتارهاي الازنده(با توجه به آموزههاي االیمي)
رفتارهاي الازنده

4

 جهان واقعي و جهاان موباوب چهاار  -جهان واقعاي و جهاان موباوب (باا توجاه باهمؤلفااهي رفتااار کبااي :فكاار ،عماال ،آموزههاي االیمي)
 چهار مؤلفهي رفتار کبي :فكر ،عمل ،احساس واحساس و فیزيولوژي
فیزيولوژي
 معرفي مدل ماشین رفتار -معرفي مدل ماشین رفتار

5

 الاخت تصوير واقعگرايانه از اهداف باا  -الاخت تصوير واقعگرايانه از اهداف با توجه به مبادتوجه به مبد و مقصد زندگي معرفاي و مقصد زندگي (با توجه به آموزههاي االیمي)
ويژگيهاي هدف (رضاايت و گذشات  -معرفي ويژگيهاي هدف (رضايت و گذشت رر
زندگي زناشويي با توجه به آموزههاي االیمي)
رر زندگي زناشويي)

6

 طرح و برنامهريزي براي رالاتیابي باه  -طرح و برنامهريزي براي رالتیابي به هدف (باراالاس آموزههاي االیمي)
هدف روشهاي هدفچیني
 -روشهاي هدفچیني

7

 گامهاي عمبي رر جهت اهداف -کار هاي توانمندي

 گامهاي عمباي رر جهات اهاداف (بار االااسآموزههاي االیمي)
 -کار هاي توانمندي

8

 مسئولیتپذيري و زندگي مسئوالنه -جمعبندي

 مسئولیتپذيري و زندگي مسئوالنه (بر االااسآموزههاي االیمي)
 -جمعبندي
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یافتهها
یر این مرحله به تجزیهوتحل ل یای ها اقدام ود .ابتدا نتایج پ شآزمون و پسآزماون گرو هاای
آزمایش و کنترر بررسی و آمار های توص فی مربوط به مت رها اساتخراج گرییاد کاه یر جادور 2
آوری ود است.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای گذشت و رضایت زناشویی
گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون

متغیرها

گذشت

رضايت زناشويي

پیشآزمون

گروهها

پسآزمون

M

SD

M

SD

االیمي ()n=20

58/823

3/48

87/628

2/50

کیالیک ()n=20

53/271

4/04

64/491

3/32

کنترل ()n=20

52/168

3/77

52/085

3/71

االیمي ()n=20

111/457

4/93

146/307

4/95

کیالیک ()n=20

111/286

4/18

135/119

4/86

کنترل ()n=20

106/542

6/14

104/800

4/90

با استفای از نتایج آزمون کولموگروف اسم رنوف برای نرمار بوین توزیع نمرا  ،آزماون لاوین
برای تساوی واریانسها و همگنی رگرسا ون ،پ ش رضهاای الزم جهات اساتفای از آزمونهاای
پارامتری تأی د ود و سپس یای ها با استفای از روش آماری تحل ل کوواریانس چند مت ری ماوری
تجزیهوتحل ل قرار گر ت .جدور  3نتایج تحل ل کوواریانس چند مت ری را نشان مییهد.
جدول  -3تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر دورهی آموزشی بر گذشت و رضایت
زناشویی

نام آزمون

مقدار

F

سطح معناداری

آزمون اثر پییيي

0/538

38/933

0/0001

آزمون المبداي ويبكز

0/462

38/933

0/0001

آزمون اثر هوتبینگ

1/162

38/933

0/0001

آزمون بزرگترين ريشه روي

1/162

38/933

0/0001
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یر جدور  3مشخص است که مقدار  Fیر ساطح  0/0001از نظار آمااری معناایار باوی و لاذا
میتوان گفت که ب ن گرو های کنترر و آزماایش ،حاداقل یر یکای از مت رهاای وابساته تفااو
معنایاری وجوی یاری .برای پی برین به این تفاو  ،از آزماون تفااو م اانگ نهاای  LSDاساتفای
گریید که نتایج آنها یر جدور  4و  5آمد است.
جدول  -4نتایج آزمون  LSDبرای نمرههای رضایت زناشویی بین گروهها

مرحله آزمایشی

پیشآزمون

پسآزمون

گروههای پژوهش

تفاوت میانگینها سطح معناداری

گروه االیمي و گروه کیالیک

0/171

0/573

گروه االیمي و کنترل

4/915

0/167

گروه کیالیک و کنترل

4/744

0/159

گروه االیمي و گروه کیالیک

11/188

0/001

گروه االیمي و کنترل

41/507

0/0001

گروه کیالیک و کنترل

30/319

0/0001

نتایج جدور  4نشان مییهد که یر مرحلهی پ شآزمون ب ن نمر های گرو کنتارر و یو گارو
آزمایشی تفاو معنایاری وجوی نداری؛ اما یر مرحله پسآزمون مشخص است که اوالً نمارا گارو
کنترر با هر یو گرو آزمایش تفاو معنایار یاوته و نمرا هاریو گارو نسابت باه گارو کنتارر
ا زایش یاوته است ،ثان اً نمر های گرو آموزش اسالمی یر پسآزمون با نمر هاای گارو آماوزش
کالس تفاو یاوته و این روش بهطور معنایاری باعث ا زایش ب شتر نمر های رضایت زناوویی
نسبت به گرو آموزوی ییگر ود است.
جدول  -5نتایج آزمون  LSDبرای نمرههای گذشت بین گروهها

مرحله آزمایشی

پیشآزمون

پسآزمون

گروههای پژوهش

تفاوت میانگینها سطح معناداری

گروه االیمي و گروه کیالیک

5/552

0/416

گروه االیمي و کنترل

6/664

0/367

گروه کیالیک و کنترل

1/103

0/819

گروه االیمي و گروه کیالیک

23/137

0/0001

گروه االیمي و کنترل

35/543

0/0001

گروه کیالیک و کنترل

13/406

0/001

128

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،دورهی  ،7شمارهی  ،26تابستان 96

نتایج جدور  5نشان مییهد که یر مرحلهی پ شآزمون ب ن نمر های گرو کنتارر و یو گارو
آزمایشی تفاو معنایاری وجوی نداری؛ اما یر مرحلهی پسآزمون مشخص اسات کاه اوالً نمر هاای
گرو کنترر با هر یو گرو آزمایش تفاو معنایار یاوته و نمر های هاریو گارو نسابت باه گارو
کنترر ا زایش یاوته است ،ثان اً نمر های گرو آموزش اسالمی یر پسآزماون باا نمر هاای گارو
آموزش کالس تفاو یاوته و این روش بهطور معنایاری باعث ا زایش ب شتر نمر هاای گذوات
نسبت به گرو آموزوی ییگر ود است.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش مقایسهی یو روش آموزش به و و ی کالس تئوری انتخا و آموزش به
و و ی تئوری انتخا بر اساس آموز های اسالمی بر رضایت زناوویی و گذوت بوی .یا تهها نشان
یای که اوالً نمر های رضایت زناوویی با آموزش به و و تئوری انتخا  ،از پ شآزمون تا پسآزمون
و نسبت به گرو کنترر بهطور معنایاری ا زایش یا ته است .بهعبار ییگر این نتایج تأی د مایکنناد
که آموزش به و و ی تئوری انتخا موجب ا زایش رضایت زناوویی خواهد ود .این یا ته با نتاایج
پژوهشهای وزیری1394 ،؛ برومند و همکاران ،2013 ،جلدکار ،نجفای و ساتوی 1393 ،؛ بخاارایی،
1385؛ یربای1386 ،؛ رحبخش و همکاران 1385 ،و وریعت زای  ،تبریزی و احقر1392،؛ حدید ای،
1394؛ خوومنش و عل زای ری 1393 ،همسو بوی و مجدیاً اثربخشی آن تأی د میگاریی .یر تب ا ن
این یا ته میتوان گفت که روشهاای آموزوای یر ایان تئاوری ،ا ارای را متوجاه خاوی و وضاع ت
کنونیوان نموی و اینکه این ورایط را خوی انتخا کری اند ،پس باید مسئول ت آن را بپذیرند .ایان
روش یرمانی ،ا رای را مسئور بار میآوری و ا رای یای میگ رند که تفکر ،ر تار و احساسی کاه تجرباه
میکنند ،تحت کنترر خویوان است .همانطور که نزو )2004( 1اظهار یاوته ،استفای از جهتگ ری
حل مسئله باعث میووی تاا ا ارای مشاکال را بهصور ی چالش یید و بادون اینکااه یچااار
شاار روانای ودید ووند ،مشکال روزمار خاوی را حال کنناد .همچنا ن میتوان گفت الزماهی
حل مسئله بر مبنای ن ازهای بن ایین ،بحاث و گفتوگوی متقابال یرباار ی مشاکال باه وجااوی
آماد اسات .الگوی ارتباط سازند ی متقابل یر رواباط زوج ن ،نوعی الگوی ارتباطی است که یر آن
زن و ووهر سعی کنند یر موری مشکل و مسئلهای که یر ح ن ارتباط برای آنها باهوجاوی میآیاد،
گفتوگو کنند ،احساساتشان را نسابت بااه هاام اباراز و را حلای بارای مشکالتشاان پ ادا نمایناد
(سانفوری .)2010 ،2با آموزش و و ی حل مسئله ،آنها مایتوانناد یر ماوری را حلهاای ساازند تار
مشکال خوی بهجای اجتناا  ،ماذاکر کنند و یرصدی حال آنها باارآیند (ناازو2004 ،؛ گالساار،
 .)1998لذا به نظار میرسد نون زوجیرمانی گالسرتقریبأ با نون و روشهای مهار حال مسائله
Nezu, A. M
Sanford. K.
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هماهنگ است .با آموزش روش حل مسئله ،زوجها یرمییابند که ن ازهای متضایی یارند و بار ایان
اساس بهجای عقبنش نی یر روابط یرصدی یا تن را حلی برای آن برمیآیند .آموزش حل مسئله بار
مبناای ن ازهاای بن اایین نظریهی انتخا میتواند به زوجها کم کند تا مشکال ارتباطی خاوی
را به و و ی ماؤثری حال نمایناد و از زنادگی مشاترک لاذ ب شتری ببرند .آموزش حال مسائله
به و و ی تئوری انتخا باعث میووی تا زوجها به مسؤول تهای خاویش یر قباار ت ارا آگاا
ووند.
یر واقع ،هرگا یر موقع تی خاص ،الزاما و ن ازهای مح طی و قدر تام مگ اری یر تاوازن
نباوند ،ا رایی که کنترر یرونی یارناد ساطح اساترس بااالیی ایراک نمایکنناد (پاارکز.)1991 ،1
الزاروس و ولکمن )1984( 2عق د یارند هرگا ا رای با منبع کنترر یرونی بر ایان بااور باواند کاه
میتوانند نتایج رویدایها را تحت کنترر یاوته باوند ،یر مقایسه با ا رایی که منباع کنتارر ب رونای
یارند ،از راهبریهای مقابلهای معطوف به حل مسئله استفای خواهند کاری .یر برخای از رویکریهاای
یرمانی ،نظ ر آنچه گالسر مطرح کری است بر مفااه می چاون کنتارر یرونای ،مسائول تپذیری و
انتخا تأک د میووی که میتوانند بر راهبریهای کنار آمدن و منبع کنترر ا رای تأث ر بگذاری.
آموزش اصور نظریهی انتخا  ،با آگاهی یاین به همسران یر موری ود ن ازهای آنان و ایجای
حس مسئول ت یر ا رای برای ارضای ن ازهای خوی میتواند نقاش مهمای یر ایجاای و بهباوی رواباط
صم مانه یاوته باود .یرنت جه میتوان اینگونه ب ان نماوی کاه آماوزش تئاوری انتخاا از طریاق
معر ی پنج ن از اساسی و را های ارضای یرست آنها توانسته بر ایجای و بهباوی رواباط صام مانه و
بهتبع آن برا زایش رضایت زناوویی زنان متأهل تأث رگذار باود.
همچن ن هدف زوجیرمانی گالسرکاهش روانوناسی کنترر خارجی و رود روانوناسی کنتارر
یاخل است .هدف آن است که زوج ن ن از به کنترر همسار را یر خاوی کااهش یهناد و ب شاتر باه
کنترر خوی بپریازند (گالسر 1998 ،و  .)2000یر نظریهی گالسر بر انتخا ر تار توسط اری تأک اد
بس اری ود است .زمانی که ی یا هر یو زوج به این باور برسند که کنترر ر تاار آنهاا یر اخت اار
خویوان است و هرکسی باید برای حفظ زندگی زناوویی خوی تالش کند و به آن عمل کنند به طرز
معجز آسایی روابط آنها بهبوی خواهد یا ت و رضایت زناوویی زوج ن ا زایش خواهاد یا ات .پاس
نت جهی این رض ه با نتایج پژوهشهای و بهطور ضمنی همخوان است .بدین معنا کاه آماوزش
تئوری انتخا از طریق رود روانوناسی کنترر یرونی و انتخا های بهتر و تمرکز و کنترر اعضاا
بر ر تار خویش باعث ا زایش رضایت زناوویی زنان متأهل ود است.
همچن ن یا تهها نشان یای که نمر هاای گذوات باا آماوزش باه وا و ی تئاوری انتخاا  ،از
پ شآزمون تا پسآزمون و نسبت به گرو کنترر بهطور معنایاری ا زایش یا ته است .باهعبار ییگر
این نتایج تأی د میکنند که آموزش به و و ی تئوری انتخا موجب ا زایش گذوت خواهد ود .این
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یا ته با نتایج پژوهشهای حدید ای1394 ،؛ خوومنش و عل زای ری 1393 ،همسو باوی و مجادیاً
اثربخشی آن تأی د میگریی .یر تب ن این یا ته میتوان گفت که روابط ب ن ری خطاکار و رنج اد ،
بر رآیند گذوت تأث ر زیایی یاری .ازجمله اینکه ا رایی که ارتباط بس ار نزیی با هم یارند ،تمایال
راوانی به گذوت از خطاهای یکدیگر یارند ،چون انگ ز ی ب شتری برای حفاظ ایان رواباط یارناد
(مثل زن و ووهر) .پس حفظ رابطه ازجملاه عوامال تساه لکنند ی گذوات یر ا ارای باا رضاایت
زناوویی باال است( .باسک ن و انرایت.)2004 ،1
مجدیاً یایآور میوویم که یکی از مباحث مهم یر تئوری انتخا کنترر یرونای اسات .کنتارر
یرونی می تواند الگوهای ر تاری را ت ر یای و به احساس بهتر ری نسبت به واری خاوی کما
کند .میتواند یر موری ر تارهای منفی وری از عواطف منفی ری کاسته و ا زایش عواطف مثبت را
موجب ووی .همچن ن برای تسه ل عامل گذوت ،عامل مسئول تپذیری بس ارضروری است و باعث
میووی که ری از سرزنش کرین یست بکشد و مسئول ت عمال خاوی را بپاذیری .یر جریاان رایناد
گذوت ،با نگرش پش مانی از سوی همسر مواجه ود  ،احساسا و نگرشهاای او را یرک کاری و
سعی میووی تا یر احساسا او همانندی یا وراکت حاصل ووی .یر نت جه با ایجای حس مسئول ت و
لزوم ت ر یر ر تار و انتخا ر تارهای مناسب ،ورایط برای گذوت زوج ن راهم میگریی .از ییگر
آموز های اصلی تئوری انتخا  ،مسئول تپذیری و یاوتن ی زندگی مسئوالنه است که میتواند بر
راهبریهای کنار آمدن و منبع کنترر ا رای تأث ر بگاذاری .پاس نت جاه میگ اریم ا ارای تحات تاأث ر
آموزش تئوری انتخا  ،مسئول ت ب شتری یر قبار ر تار منفی همسر یا ته و این باعث کاهش خشم
نسبت به وی و ا زایش گذوت یر زندگی زناوویی میووی.
بهعالو  ،تئوری انتخا با راهم کرین جوّی بدون تهدید به همارا توجاه مثبات غ رمشاروط
برای ب ان احساسا روخوری ی خشم و رنجش طر ن رصتی برای تکم ل گشاتالتهای نااقص
راهم میکند .یر طور این پریازش وناختی ا رای قایر میووند تا نقاش خاوی را یر از یسات یاین
این رابطه موری ارزیابی قرار یهند؛ ا کار مطلق انگارانه را کنار گذاوته و اری مایتواناد واری ین اای
پدیداری ییگری ود واو را مانند خوی یر نظر بگ ری .گذوت میتواند تعاامال منفای زوجا ن را از
ب ن بری و آنها را یر اتحایی یوبار به هم نزیی کند .نت جهی چن نی اتحایی ا زایش رضایت از
زندگی مشترک و تالوی منطقی برای از ب ن برین تعارضا اجتنا ناپذیر زندگی مشترک است که
یر نت جه آن زوج ن میتوانند عملکری سالم خوی را بازیا ته و این الگو عاالو بار تضام ن ساالمت
روانی ،یر نسلهای بعدی هم تداوم یابد (ورث نگتون.)2005 ،2
از ییگر سو مهمترین هدف و یا تهی ایان پاژوهش مقایساهی روش یرماان تئاوری انتخاا
بهصور کالس و روش مبتنی بر آموز های اسالمی بوی .نتایج نشان یای که اگرچه هار یو روش
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منجر به ا زایش رضایت زناوویی و گذوت ود بوی ،اما روش مبتنی بر آموز های اساالمی باهطور
معنایاری مؤثرتر بوی و ا زایش نمرا ا رای یر این گرو ب شتر بوی است.
این یا ته نشان مییهد که اگر آموزش بر پایه آموز های اسالمی صور گ ری اثربخشای روش
را ب ش از ب ش میگریاند .بهعبار ییگر نشان مییهد که باورهای یینی موجاب اساتحکام رواباط
خانوایگی میگریی .این یا ته با سایر پژوهشهایی که یر زم نهی ارتبااط باورهاای یینای و رواباط
خانوایگی انجام ود کامالً همسو است .برای مثاار اثربخشای ییانیاری یر رضاایت زناواویی یر
تحق قا احمدی ،تحیآوت انی و عر ن ا ()1385؛ یانش ( )1389و ح ادری ( )1387ماوری تأی اد
قرار گر ته است .ویل امز و الور )2003( 1ن ز ازجمله عوامل رضاایت زناواویی بار تجاانس ماذهبی
زوج ن تأک د کری اند .یایلی و کوس نکی )2006( 2به بررسی رابطهی ایدئولوژی ماذهبی و رضاایت
زناوویی پریاختند که نتایج تحق قا آنها همبستگی قوی ب ن این یو را نشاان یای .پاری)2006( 3
به بررسی عملکری یینی و زندگی خانوایگی یر آس ا پریاخت .او ن ز ارتباط قوی ب ن اعتقایا مذهبی
و رضایت زناوویی یا ت .روب نسون و بلنتون )2005( 4عوامل مؤثر بر رضاایت زناواویی را بررسای
نموی و یریا تند که جهتگ ری مذهبی بر صم م ت ،تعهد و ارتباط زناوویی تأث ر مستق م یاری.
یر تب ن این یا ته میتوان چن ن بحث نموی که ماذهب س ساتم ساازمانیا تاهای از باورهاا و
ارزشهای اخالقی و مشارکت یر جامعهی یینی برای اعتقای راس تر به خدا یا ی قدر برتر است.
باورهای مذهبی موجب میووی تا ری با اتاار به ی قدر نامتناهی از مشکال و مسائل زندگی
نهراسد و این باور و و ی مؤثری برای مقابله با ماائب وتجار یریناک است که یر زمان مشکال
و ناراحتیها بر چگونگی روابط انسانی اثر میگذارند .آموز های یینی سبب مایواوی تاا ا ارای یا
خانوای یر روابط متقابل با یکدیگر تنها بر ن ازها و یرخواستهای خوی تمرکز نکری و حفظ حاریم و
استحکام خانوای را بهمثابهی عمل به ی تکل ف یینی بداند .یر این مس ر توقع از همسر و تعهد یر
عمل به ر تار یرست به حداکثر خواهد رس د زیرا یل ل و چرایی ر تار از ح طهی روابط متقابل بشری
راتر ر ته و یر حوز ی ارتباط ری با خدا قرار میگ ری؛ بنابراین ناام دی ،توقع ،انتقام و خشم جاایی
یر این مجموعه نداوته و ری واهد و نت جهبخش ر تارهای خوی را خادا مایب ناد .ایماان باه خادا
موجب ت ر نگرش ری نهتنها نسبت به مشکال ریی و خانوایگی بلکه نسبت به کل عالم هستی
میووی .یر این حالت آرامش و انسجام عامل پایداری و ثبا ر تار ب ن ریی گشاته و ایان بهباوی
عملکری نهتنها یر خانوای که یر زندگی ری یید خواهد ود .یرواقع آموز های یینی موجب کااهش
تن دگیهای وجویی و ریی ود و به زندگی معنا مایبخشاد .یر چنا ن وضاع تی اساسااً گذوات
معنایی تاز و نو خواهد یا ت به وکلی که یل لی برای عدم گذوت یا انتقام باقی نمیماند .ایمان به
1
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خدا و روز جزا سبب میووی که ری هموار جهان را یر محضر یایگستری عاایر مشااهد نمایاد و
باور به جهان عایر ن ز موجب کاهش عکسالعملهای ه جانی و نامعقور خواهد ود .همچنا ن از
ییگر تأث را باورهای یینی ،ا زایش تحمل انسان یر مقابل مشکال زنادگی اسات .انساان یینای
مییاند که امتحان ،سنت الهی است (سور ی آرعمران ،آیهی  .)154پس مواجهاه باا مشاکال را
رصتی برای عمل مییاند و آنها را بهخوبی مدیریت کری و تحمال ماینمایاد .عقایاد و اعماار
مذهبی از لحاظ یرون ریی ،ری را قایر میسازی که از لحاظ زیولوژیکی ،وناختی و عاطفی خشام
خوی را کنترر کری و به او کم میکند تا مسؤول ت اعمار خوی را یر تعارضها بپذیری .از لحاظ ب ن
ریی ،اعمار مذهبی ورایطی ایجای میکند که ری یر هنگام خشم به خدا توجاه نماوی و حماایتی
برای هر یو زوج ایجای میکند تا از تعارض با یکدیگر اجتنا کنند ،ارتباط با خدا ی نقش تعاملی و
جبرانی یر رابطه با روابط زناوویی یاری.
با توجه به آنچه ب ان ود و تأث ری که یین یر ر تار و عملکری ا ارای یاری و هویات یینای ماریم
کشور ما ،پریاختن به مهار های ارتباطی و آموزشهایی با رویکری اسالمی برای زوج ن ضروری به
نظر میرسد .میتوان با یایآوری آیا قرآن و احاییث پ امبر و ائمه که سروار از توصا ههای کارآماد
هستند و متناسب با عار حاضر میتوان آموزشهایی را طراحی نموی تا پاساخگوی ن ازهاای آنهاا
باود.
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زنان متأهل ،پایاننامه کاروناسی ارود روانوناسی عمومی یانشگا پ ام نور.
یربای ،م .)1386( .بررسی اثربخشی آموزش مفاه م نظریاه انتخاا و ناون واقع ات یرماانی
برا زایش صم م ت زوج ن ناسازگار مراجعهکنند باه مراکاز مشااور  .پایانناماه کاروناسای ارواد،
تهران :یانشگا علوم پزوکی وتوان بخشی.
رضازای  ،س .م .ر .)1387( .رابطه مهار های ارتبااطی و ساازگاری زناواویی یانشاجویان .یو
النامه روانوناسی معاصر.34-50 ،5،
ساپ نگتون ،ا .)1994( .بهداوت روانی ،ترجمه حم درضا حسن واهی بروانای ،)1292( ،تهاران:
نشر روان.
سل مان ان ،ع .ا ،)1373( .بررسی تأث را تفکرا غ رمنطقای بار اسااس رویکاری واناختی بار
رضامندی زناواویی یانشاجویان متأهال ،پایانناماه کاروناسای ارواد ،یانشاکد  ،علاوم ترب تای و
روانوناسی ،یانشگا ترب ت معلم.
وریعتزای  ،م؛ تبریزی ،م و احقر .)1392( . ،اثربخشی نظریه انتخا باه وا و گروهای بار
ا زایش تمایزیا تگی و صم م ت یانشجویان متأهل ،النامه یانش و تندرستی.93-89 ،)3(8 ،
صاحبی ،ع .)1390( .اثربخشی آموزش تئوری انتخا و واقع ت یرمانی بر ا زایش عاز نفس و
کانون مهار یرونی یانش آموزان یب رستانی وهر مشاهد ،مجلاه اصاور بهداوات روانای،54)2(14 ،
.172-180
صفارین ا ،مج د .)1391( .آزمونهای روانوناسای اجتمااعی و وخاا ت ،تهاران :انتشاارا
ارجمند.
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صالحی ،ا؛ صایقی ،م؛ بهرامی ،ف و وریفی ،م .)1389( .بررسی رابطه با ن هاوش ه جاانی و
بخشویگی با تعارضا زناوویی ،مجله مطالعا روانوناختی.115-140 ،)6(2 ،
یانش ،عامت ( .)1389ا زایش سازگاری زناوویی زوجهای ناساازگار باا مشااور از چشامانداز
اسالمی ،مطالعا روانوناختی؛ .)2(6
رحبخش ،ک .)1383( .مقایسه م زان اثربخشی ناون زوجیرماانی نظریاه الا س و گالسار و
ترک بی از آن یو یر کاهش تعارضا زناواویی .پایانناماه یکتارا ،یانشاکد روانوناسای ،یانشاگا
عالمه طباطبایی.
کارخانهچی ،م.؛ احدی ،ح؛ و حاتمی ،ح .)1389(.اثر آموزش واقع ت یرمانی بر وایکامی یختران.
مجله روانوناسی معاصر ،5 ،ویژ نامه.636-638 ،
ارسانی ،ذ؛ احمدی ،آ و اتحی زای  ،م .)1391(.تأث ر آموزش مهار های زندگی برساازگاری و
رضایت زناواویی زناان متأهال روساتاهای وهرساتان ارساان ،االنامه مشااور و روانیرماانی
خانوای .373-387 ،2،
گلسر ،و .)1998( .تئوری انتخا  .ترجمه علی صاحبی .1390 .تهران :انتشارا سایه سخن.
منجزی ،ف؛ وف ع آبایی ،ع و سویانی ،م .)1391( .بررسی اثار ارتبااط اساالمی و نگرشهاای
مذهبی بر بهبوی رضایت زناوویی ،مجله تحق قا علوم ر تاری ،یور .30-37 ،22)1(10
مرایی وهرباب  ،ف.؛ قنبری هاومآبایی ،؛ و آقاا محمادیان واعرباف ،ح .)1389( .بررسای
اثربخشی واقع ت یرمانی به و و گروهی بر ا زایش م زان عز نفس یانشجویان یانشگا ریوسی
مشهد .مطالعا روانوناسی ترب تی.227 -238 ،)2(11 ،
موسوی اصل ،ج .)1388( .اثربخشی آموزش تئوری انتخا و واقع ت یرمانی به وا و گروهای
بر مسئول تپذیری و عز نفس یانشجویان یختر مرکاز ترب ات معلام حضار اطماه زهارا (س)،
پایاننامه کاروناسی ارود مشاور  ،یانشگا آزای اسالمی ،واحد علوم تحق قا اهواز.
ن کویی ،م؛ و س ف ،س .)1382( .بررسی رابطه یینیاری با رضایت زناواویی ،مجلاه تاز هاا و
پژوهشهای مشاور .61-79 ،1 ،
وزیری ،مژی  .)1394( .پ شب نی رضایت زناوویی زوجهاا بار اسااس ن ازهاای اساسای آنهاا،
رویش روانوناسی.96-87 ،)12(4 ،
Baskin, T., Enirght, R. (2004). Intervention studies on forgiveness: A metaanalysis. Journal of Counseling and Development, 84, 12-79.
Boromand, R., Sadeghifard, M., and Samavi, A. (2013). The Effectiveness
of Group Counseling based on the Choice Theory on Reducing Marital
Conflicts. American Journal of Life Sciences, 1(1), 11-19
Burpee, L. C. & Langer, E. J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction.
Journal of Adult Development 12(1), 43- 51.

135

... مقایسهی آموزش تئوری انتخاب بهصورت کالسیک و بر مبنای آموزههای اسالمی
Casstevens, W. J. (2010). Using reality therapy and choice theory in health
and wellness program development within psychiatric psychosocial
rehabilitation agencies. International Journal of Choice Theory and Reality
Therapy, 2, 55-58.
Dudley, M. & Kosinski, F. (2006). Religiosity and marital satisfaction: A
research note. Review of Religiousresearch.vol 32(1): 78-86.
Enright, R. D. (1996). Counseling within the forgiveness triad: On forgiving,
receiving forgiveness, and self-forgiveness. Counseling and values, 40(2), 107126.
Finch am, F. D., & Beach, S. R. (2002). Forgiveness in marriage:
Implications for psychological aggression and constructive communication.
Personal Relationships, 9(3), 239-251.
Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. (2006). Forgiveness in marriage:
Current status and future directions. Family Relations, 55(4), 415-427.
Gilchrist Banks, S. (2011). Using choice theory to enhance student
achievement. Alexandria, VA: American School Counselor Association.
Glasser, W. (2000). Counseling with Choice Theory: The New Reality
Therapy, New York: HarperCollins.
Lazarus, R. S., & Folkman, S.(1984). Stress, appraisal and coping.
NewYork: Springer.
Macaskill, A. (2005). Defining forgiveness: Christian clergy and general
population perspectives. Journal of personality, 73(5), 1237-1266.
Magyar, G. M. (2001). Violating the sacred: An initial study of desecration
in romantic relationship among college students and its implications for mental
and physical health. Master dissertation, Bowling Green State University.
Masters, W. H., Johnson, V. E., översättning, S., & Lisper, H. O. (1982).
Homosexuality in perspective. Cognitive Behaviour Therapy, 11(1), 54-56...
McCullough, Michael E. (2001). “Forgiveness: Who Does It and How Do
They Do It?" Current Directions in Psychological Science 10(6):194–197.
McCullough, M. E., Fincham, F. D., & Tsang, J. A. (2003). Forgiveness,
forbearance, and time: the temporal unfolding of transgression-related
interpersonal motivations. Journal of personality and social psychology, 84(3),
540.
Miller, A. J., & Worthington Jr, E. L. (2010). Sex differences in forgiveness
and mental health in recently married couples. The Journal of Positive
Psychology, 5(1), 12-23.
Mirgain, S. A., & Cordova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health:
The association between observed and self-reported emotion skills, intimacy,
and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(9), 983.
Nezu, A. M. (2004). Problem solving and behavior therapy revisited.
Behavior therapy, 35, 1-33.
Olson, D. H., Fournier, D. G. and Druckman, J. M. (1986). Counselor’s
Manual for Prepared- Enrich. (rev. ed.), Minneapolis, MN: PREPAREENRICH, Inc.

136

96  تابستان،26  شمارهی،7  دورهی،پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
Parkes, K. (1991). Locus of control as a moderator. The British Journal of
Psychology, 82, 291-312.
Peleg, O. (2008). The relation between differentiation of self and marital
satisfaction: What can be learned from married people over the course of life?
The American Journal of Family Therapy, 36(5), 388-401.
Perry, G. (2006), Family Life, Religion and Religious Practicein an Asian
Adventist Context Part I: The People and Their Religious Practice: Journal info,
9(71), 875-893.
Peterson, A. V., Chang, C., Collins, P. L. (1998). The effects of reality
therapy and choice theory training on self-concept among Taiwanese university
students. International Journal for the Advancement of Counseling, 20(1), 7983.
Portman, A. R. (2005). Women’s work and divorce: A matter of
anticipation? A research note. European Sociological Review, 21(3), 301-309.
Robinson, L. & Blanton, P. (2005). Marital strengths in enduring marriages.
Family Relation, 42(1): 38-45.
Sanford. K. (2010). Assessing conflict communication in couples comparing
the validity of self-report, partner-report, and observer ratings. Journal of Family
Psychology, 24(2), 165-174.
Shackelford, T. K., & Buss, D. M. (2000). Marital satisfaction and spousal
cost-infliction. Personality and Individual Differences, 28(5), 917-928.
Williams, L.M. & Lawler, M.G. (2003). Marital Satisfaction and Religious
Heterogamy, A Comparison of Interchurch and Same-Church Individuals.
Journal of Family Issues, 24(8), 1070-1092.
Williams, K., Sassler, S., & Nicholson, L. M. (2008). For better or for
worse? The consequences of marriage and cohabitation for single mothers.
Social Forces, 86(4), 1481-1511.
Worthington Jr, E. L. (2005). More questions about forgiveness: Research
agenda for 2005–2015. Handbook of forgiveness, 557-73.
Wubbolding, R. E. & Brickell, J. (2013). Resources for Teaching and
Learning Choice Theory and Reality. International Journal of Choice Theory
and Reality Therapy, 1, 51-58.

137

مقایسهی آموزش تئوری انتخاب بهصورت کالسیک و بر مبنای آموزههای اسالمی ...

138

