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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر انعطافپذیری زناشویی ،دلزدگی
زناشویی و تعهداجتماعی زوجین متقاضی طالق بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پس-
آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلّیهی زوجهای متقاضی طالق شهر مالیر درسال 1398
تشکیل میدادند که با روش نمونهگیری دردسترس  30زوج انتخاب گردیده و بهطور تصادفی در دوگروه آزمایش
و کنترل جایگزین شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه های دلزدگی زناشویی پاینز ( ،)2003پرسشنامهی
انعطافپذیری شناختی دنیس و وندروال ( )2010و پرسشنامه تعهد اجتماعی آدامز و جونز ( )1997استفاده شد.
دادهها از طریق آزمون آماری کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از یافتههای
توصیفی نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد و
نتایج حاصل از یافتههای استنباطی نیز نشان داد که در متغیر انعطافپذیری شناختی بین گروه کنترل و آزمایش
تفاوت معناداری وجود دارد( .)P< 0/05در متغیر دلزدگی زناشویی نیز ،در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری بین
گروه آزمایش و کنترل وجود دارد ()P< 0/05؛ در متغیر تعهد اجتماعی نیز مشاهده میشود که بین گروه آزمایش
و کنترل در مرحله پسآزمون و پیگیری تعهد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P< 0/05براین اساس می-
 . 1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی, ،واحد بوشهر  ،دانشگاه آزاداسالمی  ،بوشهر  ،ایران
 . 2استادیار گروه روانشناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران (نویسندۀ مسئول) .
moloud.keykhosrovani@gmail.com
 . 3استادیار گروه روانشناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران.
 .4دانشیار گروه روانشناسی ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران
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توان بیان نمود که مداخله واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر مولفههای انعطافپذیری ،دلزدگی و تعهد
اجتماعی در زوجین متقاضی طالق موثر بوده و میتوان از این نوع مداخله در مشاوره و درمان زوجی به ویژه
زوجین دارای تعارض استفاده نمود.
کلیدواژهها :واقعیت درمانی ،انعطافپذیری زناشویی ،دلزدگی زناشویی ،تعهد اجتماعی.
مقدمه

خانواده که بر پیوند میان زن و شوهر بنیان دارد نهادی اجتماعی است که یکی از کارکردهای آن
ارضای نیازهای گوناگون بدنی ،شناختی و هیجانی است (ادلتی و ردزوان .)2010 ،1برآوردن نیازها در
خانواده و پیوند زناشویی میتواند مایه بهزیستی روانی گردد؛ زمانی احساس خوب در زندگی زناشویی ،به
زن و شوهر دست میدهد که هر یک در رابطه از احساس پشتیبانی شدن ،دوست داشته شدن ،حرمت
خود و ارزشمند بودن برخوردار شده و دریابند که در بخشی از شبکه گسترده ارتباطی قرار داشته و می-
توانند با دلگرمی و حمایت روابط بینفردی ،به خوبی با تنیدگیها روبهرو شوند (تانگ و کیوران.)2013 ،
یکی از عوامل موثر در سالمت نهاد خانواده مساله طالق است که به عنوان آسیبی اجتماعی از مهمترین
مسائل زندگی بشر به شمار میرود و در ابعاد گوناگون تاثیری فزاینده بر زندگی انسانها دارد؛ بیشتر به این
دلیل که باعث فروپاشی هسته اصلی و بنیادی جامعه یعنی خانواده میشود (امینالرعایا ،کاظمیان و
اسمعیلی .)1395 ،پدیده طالق یکی از پیچیدهترین مشکالت زندگی زناشویی در تمام جوامع به شمار
می رود و این پیچیدگی به دلیل نقش عوامل گوناگون فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در
بروز این پدیده است .تاثیرات ویرانگر این پدیده اجتماعی طیفی گسترده را دربرمیگیرد و افزون بر
زوجین دامنگیر فرزندان آنها نیز خواهد شد و سالمت روانی و کیفیت زندگی آنها را نیز تهدید خواهد
کرد؛ به این صورت که با ایجاد نگرشی منفی نسبت به ازدواج در فرزندان باعث آسیب رساندن به کیفیت
روابط زناشویی آینده آنها میشود (کویی و فینچام .)2010 ،2طالق از دیدگاه علی ،در نوع خود بینظیر
است .پژوهشگرا ن معتقدند عوامل گوناگونی در سطوح فرد ،خانواده و جامعه به تفکیک و نیز در تعامل با
یکدیگر بر رابطه زوجین اثر گذاشته و ممکن است منجر به گرایش به سمت طالق شوند (آماتو.)2010 ،3
سیر صعودی آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگی های روابط زوجین ،انگیزه محققان برای یافتن
عوامل موثر و راهکارهای مناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه را افزایش داده است .مهمترین
ویژگی ارتباط یک زوج در شرف طالق ،عدم تعهد ایشان به آن ارتباط است .در واقع تعهد زناشویی 4یکی
1 . Edlati & Redzuan
2. Cui, Fincham
3. Amato
4 Marital Commitment
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از ویژگیهای مهم ازدواجهای موفق و طوالنیمدت است ،میتوان گفت در میان تعامالت گوناگون
انسان ،تعهد مهمترین جنبهی کیفی یک رابطه است .پایبندی به عهد و پیمان ازدواج نیز به عنوان
مکانیزمی دوام بخش ،دارای اهمیت بسزایی می باشد و از ویژگیهای ازدواجهای موفق و طوالنی مدت
به شمار میرود (میچر .)2013 ،1تعهد در ازدواج باعث افزایش رضایت از زندگی و رضایت زناشویی می-
شود (موسکو .)2009 ،2زوجهایی که در مورد تعهد خود در برابر همسر و دیگران به بلوغ فکری الزم
نرسیده و وفاداری دوسوگرایانه را در پیش میگیرند ،در ازدواج و کار با دیگران دچار مشکل خواهند شد و
این روابط غالباً منتج به بی وفایی خواهد بود (مومنی ،کاوسی امید و امانی .)1394 ،ابعاد تعهد زناشویی در
سه حیطه کلی وفاداری نسبت به همسر (تعهد شخصی) ،وفاداری نسبت به ازدواج (تعهد اخالقی) و
وفاداری نسبت به خانواده (تعهد اجتماعی) طبقهبندی است (گلدبرگ .)2016 ،3تعهد اجتماعی بدین
معناست که یک فرد متاهل احساس میکند که به طور عمده به دلیل برخی عوامل فرافردی و برخی از
فاکتورهای اجتماعی بایستی در زندگی مشترک باقی بماند و همچنان به همسر و خانواده خود وفادار باشد
(لمبرت و داالهیت .)2008 ،4با این حال زمانی که افراد پا به عرصه زندگی زناشویی میگذارند با
انتظارات و توقعات خاصی ،که از پیش در ذهن خود داشتهاند ،وارد این رابطه میگردند؛ اما زمانی که
متوجه میشوند که واقعیت چیزی دیگر است به تدریج دچار نوعی احساس سرخوردگی و دلخوری و در
نهایت دلزدگی 5از رابطه زناشویی خود میشوند ،این پدیده امری تدریجی است و به ندرت ناگهانی اتفاق
میافتد ،در حقیقت عشق و صمیمیت به تدریج تحلیل میرود و همراه با آن فرسودگی کلی به وجود می-
آید ،در بدترین حالت دلزدگی منجر به قطعشدن و شکستن رابطه زناشویی میشود(پاینز .)2007 ،به این
ترتیب و طبق پژوهشهای انجام شده دلزدگی زناشویی 6از پدیدههای آسیبزا است که با رضایت زناشویی
رابطه نزدیک و تنگاتنگ دارد .فقدان یا کاهش احساس رضایتمندی زناشویی خود میتواند سبب ایجاد
محرکی برای تصمیم به جدایی و طالق شود که آثار مخرب و مهلک آن نیز بر کسی پوشیده نیست
(وایت ،کلین و دیوید )2008 ،چنانکه تساپالس ،آرون و اورباچ ،)2016( 7در پژوهش خود نشان دادند که
دلزدگی زناشویی منجر به از بین رفتن صمیمیت و جدایی عاطفی زوجین میشود .این موضوع سبب می-
شود تا زوجین نتوانند پاسخ مناسبی برای حل اختالفهایشان بیابند .البته ممکن است بسیاری از زوجها
زندگی زناشویی خود را با روابط صمیمی باال آغاز کنند ،اما با گذر زمان این روابط صمیمی دچار مشکل

1 Macher
2 Moskow
3 Goldberg
4 Lambert & Dollahite
5 burnout
6 . marital burnout.
7. Tsapelas, Aron. &Orbuch
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میشوند .الیس 1عنوان میکند زوجهایی که به تازگی ازدواج کردهاند ،کمتر به این فکر میکنند که
ممکن است زمانی عشق آنها کمرنگ شود و این درست زمانی است که دلزدگی آغاز شده است (داورنیا،
زهراکار و نظری .) 1394 ،در یک ازدواج سرخورده یکی یا هردو زوج ضمن تجربه احساس گسستگی از
همسر و کاهش عالئق و ارتباطات متقابل ،نگرانیهای قابلتوجهی در خصوص تخریب فزایندهی رابطه
و پیشروی به سمت جدایی و طالق دارند (پوکورسکا ،فارل ،ایوان شیتزکی و پیالی .)2013 ،2همچنین
یکی دیگر از متغیرهایی که در سالمت و بهزیستی خانواده نقش دارد انعطافپذیری شناختی 3است.
انعطافپذیری شناختی بیان میکند که فرد مستلزم توانایی برقراری ارتباط با لحظه حال و قدرت
متمایزسازی خود از افکار و تجارب درونروانی است (مویترا و گادیانو .)2016 ،4افراد انعطافپذیر درباره
دنیای درونی و بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آنها از لحاظ تجربه غنی است .چون تجارب جدید را می-
پسندند و خواهان تجربه بیشتر هستند .آنها نه تنها از مواجهه با تجارب درونی و بیرونی اجتناب نمیکنند،
بلکه حتی گاهی به دنبال کسب تجربیات جدید میروند (واالس ،مککراکن ،ویس و هاربک-وبر،5
 .)2015تحقیقات مختلف از نقش انعطافپذیری در پیشبینی طالق زوجین حمایت کردهاند (میکاییلی،
رحیمی و صداقت .) 1397 ،به این ترتیب انجام مداخالتی در زمینه عوامل موثر بر طالق از جمله عوامل
مطروحه در فوق ضروری به نظر میرسد .یکی از درمانهای موثر و مفید در زمینه مشکالت زوجین،
واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب 6است .نظریه انتخاب گالسر 7یکی از مداخالت درمانی رایج در
حوزه روانشناسی شناختی در راه توصیف انسان ،تعیین قوانین رفتاری و چگونگی نیل به رضایت،
خوشبختی و موفقیت محسوب میشود .در این شیوه درمان مواجه شدن با واقعیت ،قبول مسئولیت،
شناخت نیازهای اساسی انسان ،قضاوت اخالقی درباره درست و یا نادرست بودن رفتار ،تمرکز بر اینجا و
اکنون ،کنترل درونی و در نتیجه نیل به هویت توفیق که ارتباط مستقیمی با عزت نفس دارد مورد تاکید
است (گالسر .)2010 ،آموزش واقعیتدرمانی گروهی که بر اساس نظریه انتخاب به وجود آمده است
هدف عمده آن برانگیختن مراجع ،به اقدامات عملی برای تغییر شرایط ناخواسته کنونی است (قریشی و
بهبودی .)1396 ،واقعیتدرمانی را با چهار رویه 8توصیف میکنند که هدف عمده آنها برانگیختن مراجع،
به اقدا مات عملی برای تغییر شرایط ناخواسته کنونی است .هر کدام از حروف فوق به یک دسته از
راهبردها اشاره دارد که در جهت تسهیل انگیزش مراجع به کار بسته میشود .رویه اول (خواستهها )9به
1 . Ellis
2. Pokorska, Farrell, Evanschitzk & Pillai,
3. Cognitive flexibility
4 . Moitra, Gaudiano
5 . Wallace, McCracken, Weiss & Harbeck-Weber
6 . based on choice theory Reality Therapy
7 . choice theory Glasser
8 . WDEP
9 . wants
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بررسی خواستهها با اهداف مراجعان اشاره دارد ،رویه دوم (انجام دادن )1به تمرکز بر اعمال و رفتار کنونی
مراجعان اشاره دارد .مراجعان بر این نکته متمرکز میشوند که برای تامین نیازهای اساسی خویش چگونه
عمل کنند .رویه سوم (ارزیابی )2به ارزیابی اعمال و رفتارها و تناسب آنها با نیازهای اساسی مراجع اشاره
دارد و نهایتاً رویه چهارم به برنامهریزی 3برای آینده اشاره دارد .زمانی که مراجعان درمییابند که اعمال و
عملکردشان با خواستهها و اهدافشان همخوانی ندارد ،به این سمت سوق داده میشوند که اعمال ،رفتار
وبرنامههای جایگزین طرحریزی کنند (وبودلینگ ،کاستونس و فولکرسن .)2017 ،4براساس نظریه
انتخاب هر موجود آدمی از پنج نیاز اساسی برخوردار است که عبارتند از :تعلق خاطر و رغبت اجتماعی،
پیشرفت و قدرت ،آزادی ،تفریح و نیاز به بقا .براساس این نظریه هر فرد زمانی میتواند احساس
توانمندی و اعتماد و احترام به خویشتن و در نهایت احساس خودکارآمدی و شادکامی کند که بتواند
نیازهای اساسی خود را به طور موثر برآورده سازد (قریشی و بهبودی .)1396 ،پژوهش های انجام شده در
نقاط مختلف دنیا نشان از اثربخش بودن واقعیتدرمانی بر انواع مولفهها دارد؛ نظیر کاهش افسردگی
بزرگساالن (بارگاوا ،)2013 ،افزایش شادکامی (اسماعیلی ،شیخی و جعفرپور2013 ،؛ غالمعلی حکاک،
 ،) 2013کاهش افسردگی ،اضطراب ،تنیدگی و حل مشکالت زنان (پری زاده )1391 ،و سالمت روانی،
اضطراب و عملکرد اجتماعی (صاحبدل ،خوش کنش و پورابراهیم .)1391 ،در زمینه روابط بین زوجین نیز
نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از اثربخش بودن این نوع مداخله بر متغیرهایی همچون افزایش انعطاف
پذیری زنان (سادات بری و همکاران ،)2013 ،منبع کنترل ،میزان وسوسه ،احساس کنترل کنترل مثبت و
رضایت از زندگی ،بهبود روابط صمیمانه زوجین (عرب پور و هاشمیان)1391 ،؛ کاهش مشکالت
روانشناختی ناشی از ضربه خیانت و عهدشکنی همسر و افزایش روابط محبت آمیز و صمیمانه (فرح
بخش و قنبری)1385 ،؛ کاهش ناسازگاری زوجین و افزایش صمیمیت کلی (دربایی)1386 ،؛ افزایش
تعهد زناشویی (عباسی مولید)1388 ،؛ افزایش میزان تعهد اخالقی زوجین (عباسی مولید ،فاتحی زاده و
قمرانی )1392 ،دارد .سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه در جدول  1مشخص گردیده است.

1 . doing
2. evaluation
3 . planning
4 . Wubbolding, Casstevens & Fulkerson
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جدول .1پیشینه پژوهش
پژوهشگران

نام پژوهش

خلیلی و همکاران
()1395

اثربخشی مداخله مبتنی بر تئوری
انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت
زناشویی

برنا ،حسنآبادی و
قنبری هاشمآبادی
()1395

مقایسهی اثربخشی زوجدرمانی
گروهی مبتنی بر رویکرد هیجانمدار
و واقعیتدرمانی بر رضایتمندی
زناشویی زوجین
اثربخشی رویکرد واقعیتدرمانی
مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارض-
های زناشویی و بهزیستی اجتماعی

آقایوسفی و همکاران
()1395

امانی ()1394

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر
عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین

الفورتون ،دیون و
رونود ()2020

واقعیت درمانی و سکستراپی:
مسیرهای آینده برای تحقیقات بالینی

وبودلینگ و همکاران
()2017

استفاده از سیستم  WDEPو
واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب
بر درمانهای مراجعمحور

نوع پژوهش

نتایج

نیمهآزمایشی با مداخله مبتنی بر تئوری انتخاب بر مولفههای
پیشآزمون و پس -رضایت زناشویی در زوجین بسیار تاثیرگذار
است.
آزمون و گروه
کنترل
زوجدرمانی مبتنی بر واقعیتدرمانی موجب
نیمهآزمایشی با
پیشآزمون و پس -افزایش رضایتمندی بین زوجین میگردد.
آزمون و گروه
کنترل
رویکرد درمانی مبتنی بر واقعیتدرمانی و
نیمهآزمایشی با
پیشآزمون و پس -نظریه انتخاب گرچه در بهزیستی اجتماعی
آزمودنیها نقش موثری نداشت اما موجب
آزمون و گروه
بهبودی تعارضات زناشویی آنها شد.
کنترل
مداخالت مربوط به واقعیتدرمانی موجب
نیمهآزمایشی با
پیشآزمون و پس -افزایش عزتنفس و تعهد زناشویی در زوجین
میگردد.
آزمون و گروه
کنترل
از واقعیت درمانی میتوان به عنوان یک
مروری
درمان موثر در روابط جنسی بین زوجین
استفاده نمود.
توصیفی همبستگی

واقعیتدرمانی را میوتان درمان موثری در
روابط زوجی دانست.

به این ترتیب و براساس مطالب مطرح شده واضح است که از این نوع مداخله میتوان در درمانهای
زوجی بهره گرفت .با این حال تاکنون هیچ پژوهشی به طور مشخص کارآیی این مداخله را بر مولفههای
دخیل در رضایت زوجین از رابطه زناشویی موردسنجش قرار نداده است ،عالوه بر آن پژوهشهای انجام
شده تاکنون معموال روی یک زوج (زنان یا مردان) صورت گرفته است که این امر تعمیم دادهها را با
مشکل مواجه میسازد .پژوهش حاضر درصدد بود تا کارآیی این نوع از درمان را بر سه مولفه انعطاف
پذیری زناشویی ،دلزدگی زناشویی و تعهداجتماعی زوجین بر روی مردان و زنان متقاضی طالق مورد
سنجش قرار دهد ،به این ترتیب عالوه بر اینکه نهایتاً میتوان به نتایجی در خصوص ارتباط واقعیت-
درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب با سه مولفه ذکر شده دست پیدا کرد ،کارایی این نوع درمان بر دوجنس
زن و مرد نیز مشخص میگردد و میتوان از این نوع از درمان در مداخالت زوجی بهره جست .براین
اساس ،فرضیات پژوهش براساس زیر مطرح شد:
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 -1واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر انعطاف پذیری زناشویی اثربخش است.
 -2واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر دلزدگی زناشویی اثربخش است.
 -3واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعهد زناشویی اثربخش است.
روش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده و از لحاظ روش ،نیمهآزمایشی میباشد که در آن از طرح
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه
زوجهای متقاضی طالق شهرستان مالیردر سال  1398تشکیل میدادند .نمونه ی آماری شامل  30زوج
بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15زوج)
و کنترل (15زوج) جایگزین شدند .مالکهای ورود به پژوهش ،رضایت کامل زوجین برای شرکت در
پژوهش بود ،همچنین توانایی شرکت منظم در جلسات ،از داروهای روانپزشکی در طول درمان استفاده
نکنند و در صوررت رواندرمانی یا دارودرمانی ،حداقل  6ماه از آن گذشته باشد .عالوه بر این باید حداقل
یک سال از ازدواج آنها گذشته باشد و متقاضی طالق باشند ،ضمن اینکه زوجین شرکتکننده در
پژوهش ،در گروههای آزمایش و کنترل از نظر محدوده سنی ،سطح تحصیالت و وضع اقتصادی با
یکدیگر همتا شدند  .بعد از مشخص نمودن گروه نمونه ،ابزار پژوهش در اختیار هر دو گروه قرار داده شد
و نتایج به عنوان پیشآزمون در نظر گرفته شد .در مرحلهی بعد آزمودنیهای گروه آزمایش تحت 7
جلسهی یک و نیم ساعته مداخالت واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب گالسر قرار گرفتند .در مرحله
آخر دوباره از ابزار پژوهش به عنوان پسآزمون استفاده شد و در نهایت دادههای جمعآوری شده با
استفاده از روش آماری کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردیدند .ابزارهای پژوهش به شرح زیر
بود:
 پرسشنامهی انعطافپذیری شناختی ( :)CFIاین پرسشنامه توسط دنیس و وندروال( )2010ساختهشده است .یک ابزار خود گزارشی کوتاه  20سؤالی است و برای سنجش نوعی از
انعطافپذیریشناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمد الزم
است ،به کار میرود .شیوۀ نمرهگذاری آن براساس مقیاس 7درجهای لیکرتی از  1تا  7میباشد و تالش
دارد تا سه جنبه از انعطافپذیریشناختی را بسنجد :الف) میل به درک موقعیتهای سخت بهعنوان
موقعیتهای قابلکنترل ،ب)توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار
انسانها و ج) توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعیتهای سخت .این پرسشنامه در کار
بالینی و غیر بالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی-
رفتاری بیماریهای روانی به کار میرود . .دنیس و وندروال ( )2010در پژوهشی نشان دادند که این
پرسشنامه از ساختار عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار است .این پژوهشگران نشان
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دادند که دو عامل ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار یک معنیدارند و عامل کنترل بهعنوان
خرده مقیاس دوم در نظر گرفتهشده است .روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامهی افسردگی بک
برابر با  -0/39و روایی همگرایی آن با مقیاس انعطافپذیریشناختی مارتین و رابین  0/75بود .این
پژوهشگران پایایی به روش آلفایکرونباخ را برای کل مقیاس ،ادراک کنترلپذیری و ادراک گزینههای
مختلف به ترتیب  0/91 ،0/91و  0/84و با روش باز آزمایی به ترتیب  0/75 ،0/81و  0/77به دست
آورند .در ایران سلطانی ،شاره ،فرمانی و سلطانی ( )1392ضریب اعتبار بازیابی کل مقیاس را  0/71و
خرده مقیاسهای ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب ،0/55
 0/72و  0/57گزارش کردهاند .این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  0/90و برای خرده
مقیاسها به ترتیب  0/89 ،0/87و  0/55گزارش نمودهاند .همچنین  CFIاز روایی عاملی ،همگرا و
همزمان مطلوبی در ایران برخوردار است .در نسخۀ فارسی ،برخالف مقیاس اصلی که تنها دو عامل به
دست آمد ،پرسشنامهی انعطافپذیریشناختی دارای سه عامل ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای
مختلف و ادراک توجیه رفتار میباشد .روایی همگرای آن با پرسشنامهی تابآوری برابر با  0/67و روایی
همزمان آن با پرسشنامۀ  BDI-IIبرابر با -0/50بود .ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای کل
مقیاس 0/75محاسبه شد.
 پرسشنامه دلزدگی زناشویی :1این پرسشنامه یک ابزار خود سنجی است که برایاندازهگیری میزان دلزدگی زناشویی در بین زوجین توسط پاینز ( ،)2003طراحیشده است .این پرسشنامه
شامل  21گویه است که نشاندهنده دلزدگی زناشویی است و دارای سه جزء اصلی از پا افتادن جسمی ،از
پا افتادن عاطفی و از پا افتادن روانی میشود .تمام گویه روی یک مقیاس هفت امتیازی پاسخ داده
میشود که سطح  1معرف عدم تجربه عبارت موردنظر و سطح  7تجربه زیاد عبارت موردنظر است (پانیز،
 .)2003نسخههای ترجمهشده این پرسشنامه بهطور موفقیتآمیز در مطالعات بین فرهنگی در نروژ،
مجارستان ،مکزیک ،اسپانیا ،پرتغال ،فنالند و اسرائیل استفادهشده است (پاینز .)2003 ،در ایران ارزیابی
اعتبار پرسشنامه نشان داد که در این پرسشنامه همسانی درونی بین متغیرها در دامنه  0/84و 0/90
است .روایی آن بهوسیله همبستگیهای منفی با ویژگیهای ارتباطی مثبت به تأیید رسیده است (اسدی،
فتحآبادی و شریفی .)1392 ،ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/78بود.
 پرسشنامه تعهد اجتماعی :ابزار اندازه گیری متغیر وابسته در این پژوهش "مقیاس ابعادتعهد بود که فقط خرده مقیاس تعهد اجتماعی (وفاداری به خانواده) آن مورد استفاده خواهد گرفت.
پرسشنامه ابعاد تعهد ،میزان پایبندی و وفاداری افراد به همسر و ابعاد آن را می سنجد .این آزمون که
توسط آدامز و جونز در سال  1997برای مقاصد پژوهشی ساخته شد ،سه حیطه تعهد زناشویی را اندازه
گیری میکند که عبارت هستند از :تعهد شخصی (وفاداری به همسر) :تعهد نسبت به همسر که مبتنی بر
1. Marital Burnout Questionnaire
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جذابیت 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 پیامدهای طالق است .شایان ذکر است که روایی و
پایایی پرسشنامه در مطالعات مختلف توسط آدامز و جونز مورد تأیید قرار گرفته است (آدامز و جونز،
 .)1999ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه در این پژوهش معادل  0/75محاسبه گردید.
جدول  .2تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
متغیر

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

گویه

وابسته/
مستقل

انعطافپذیری شناختی

انعطافپذیری شناختی به میزان تجربه-
پذیری فرد در مقابل تجارب بیرونی و
درونی اطالق میشود .این ویژگی
شخصیتی در افراد مختلف به درجات
متفاوتی وجود دارد و نوع واکنش افراد را
در مقابل تجارب جدید معین میکند
(کاشدان.)2010 ،

منظور از انعطافپذیری شناختی،
نمرهای است که آزمودنی در
پرسشنامهی انعطافپذیری
شناختی ( )CFIکسب میکند.

من در درک موقعیتها ،توانایی
خوبی دارم.
هنگامی که با موقعیتهای
دشوار روبهرو میشوم ،تصمیم-
گیری برایم مشکل است.
هنگام تصمیمگیری ،چندین
گزینه را در نظر میگیرم.

دلزدگی زناشویی

دلزدگی زناشویی کاهش تدریجی
دلبستگی عاطفی به همسر است که با
احساس بیگانگی ،بی عالقگی و بی
تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی
عواطف منفی به جای عواطف مثبت
همراه است و در پی آن ،احساسات
منفی ،حالت غالب به خود میگیرد و به از
دست دادن شور و شوق اولیه ،وابستگی
عاطفی ،تعهد و نهایتاً بروز دلزدگی منجر
میشود (پوکورسکا ،فارل ،ایوان شیتزکی
و پیالی.)2013 ،1

منظور از دلزدگی زناشویی در این
پژوهش ،نمره ای است که
آزمودنی در پرسشنامهی دلزدگی
زناشویی پاینز ( )1996کسب
خواهند کرد.

خستگی
افسردگی
روز خوبی داشتن
از نظر جسمی از پا افتادن

1. Pokorska, Farrell, Evanschitzk & Pillai,

زن و مطالعات خانواده – شماره  – 49پاییز 99

16

تعهد اجتماعی

تعهد اجتماعی بدین معنا است که یک
فرد متأهل احساس میکند که به طور
عمده به دلیل فشار عوامل فرافردی و
ناتوانی در کنترل برخی از فاکتورهای
اجتماعی از قبیل :سرزنش خانوادهها،
اطرافیان و دوستان ،هزینههای مادی
مربوط به طالق ،نگاه منفی جامعه،
مشکالت اقتصادی پس از طالق ،آینده
فرزندان و غیره مجبور است که در
زندگی مشترک فعلی باقی بماند و
همچنان به همسر و خانواده خود وفادار
باشد (المبرت و همکاران.)2008 ،

منظور از تعهد اجتمای زوجین در
این پژوهش ،نمره ای است که
آزمودنی در پرسشنامهی مقیاس
ابعاد تعهد جونز و آدامز ()1997
کسب خواهند کرد.

من و همسرم به راحتی
احساساتمان رابرای یکدیگر بیان
میکنیم.
هنگامی که من و همسرم روی
یک موضوع بحث میکنیم به
سختی به توافق میرسیم.
من نسبت به همسرم خیلی
متعهد هستم.

واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب

نظریه انتخاب گالسر یکی از مداخالت
درمانی رایج در حوزه روانشناسی
شناختی در راه توصیف انسان ،تعیین
قوانین رفتاری و چگونگی نیل به
رضایت ،خوشبختی و موفقیت محسوب
میشود .در این شیوه درمان مواجه شدن
با واقعیت ،قبول مسئولیت ،شناخت
نیازهای اساسی ،قضاوت اخالقی درباره
درست بودن و یا نادرست بودن رفتار،
تمرکز بر اینجا و اکنون ،کنترل درونی و
درنتیجه نیل به هویت توفیق که ارتباط
مستقیمی با عزت نفس دارد مورد تأکید
است (گالسر .)2010 ،نظریه انتخاب در
مورد بهتر انتخاب کردن است؛ اما قبل از
آن هر فرد باید دلیل انتخابهای بد خود
را بفهمد .نظریه انتخاب بیان میکند ،این
خود ما هستیم که تمام اعمالمان را
ازجمله احساس بدبختیمان را انتخاب
میکنیم (خلیلی ،برزگر کهنمویی ،صاحبی
و فراهانی..)1395 ،آموزش واقعیت
درمانی گروهی که بر اساس نظریه
انتخاب به وجود آمده است هدف عمده
آن برانگیختن مراجع ،به اقدامات عملی
برای تغییر شرایط ناخواسته کنونی است
(قریشی و بهبودی.)1396 ،

منظور از واقعیت درمانی مبتنی بر
نظریه انتخاب در این پژوهش
برنامهی  7جلسهای یک ساعت و
نیمه ،هفتهای دو جلسه خواهد بود.

-
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جدول :1خالصه جلسات واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب
جلسه
اوّل
دوّم

سوّم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

محتوا ،فنون و شرح جلسه
معرفی اعضا و ایجاد ارتباط بین اعضا و درمانگر .آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،برقرار رابطه عاطفی
میان اعضا و درمانگر ،بحث در مورد اهداف و قوانین گروه ،آشنایی اولیه با نظریه واقعیت درمانی گالسر.
بررسی مفهوم ارتباط با دیگران و آشنایی با ویژگیهای ارتباط مؤثر .ابراز خوشحالی توسط درمانگر به
هدف برقراری ارتباط ،آموزش مفاهیم واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه گالسر ،معرفی چرایی و چگونگی
صدور رفتار از سوی ما توضیح تفاوت و شباهت -های بین انسانها و ارائه نیازهای اساسی انسان مطابق
نظر گالسر (روش تدریس سخنرانی همراه با بحث گروهی).
آشنایی بامعنا و مفهوم تصمیم گیری؛ اهمیت تصمیم گیری و مراحل تصمیم گیری .معرفی رفتار کلی و
آشناسازی افراد گروه با  4مؤلفه رفتار کلی (فکر ،عمل ،احساس و فیزیولوژی) و جهت آشنایی مادران با
چهار عمل مثال ماشین رفتار و چگونگی جایگاه چهار رفتار کلی در این ماشین رفتار برای آنها توضیح
داده شد و همچنین از روش ایفای نقش برای تفهیم مسائل استفاده گردید (روش تدریس بارش مغزی و
سخنرانی همراه با مشارکتی).
اهمیت ارتباط و نقش آن در رضایت ،احساس خود ارزشمندی و برآوردن نیازهای اساسی .آشنایی ،معرفی
و توضیح تعارضهای چهارگانه (بین چهار رفتار کلی به وجود میآید) و رفتارهای اجباری که با مثالهای
مختلفی مانند مشکالتی که از زندگی با یک کودک استثنایی به وجود میآید زده شد (استفاده از روش
تدریس بدیع پردازی).
بدیل رفتارهای منجر به شکست به رفتارهای رضایتبخش ،تاکید بر زندگی در زمان حال .معرفی
رفتارهای تخریبگر و سازنده در روابط و آموزش زندگی کردن در زمان حال و اینکه چگونه میتوان
دنیایی کیفی خود را تابگیری مجدد کرد (استفاده از روش تدریس عینی سازی).
آشنایی با ابعاد رفتار از دیدگاه گالسر ،نقش انسان در کنترل رفتار .شناخت نیازهای اساسی انسان از
دیدگاه واقعیت درمانی و فهرست بندی نیازهای اساسی ،با تالش اعضا و کمک درمانگر ،بررسی اهمیت
برآوردن این نیازها (روش تدریس مشارکتی ،استفاده از بحث گروهی).
چگونگی حفظ تغییرات به وجود آمده و اجرای پس آزمون .شیوه حفظ و افزایش تغییرات ،مرور جلسات
قبلی و ارزیابی میزان پیشرفت زنان متقاضی طالق و زمینهسازی تعهد الزم جهت کاربرد آموختهها برای
خلق زندگی و روابط بهتر .شیوه حفظ و افزایش تغییرات ،مرور جلسات قبلی و ارزیابی میزان پیشرفت
زنان متقاضی طالق و زمینهسازی تعهد الزم جهت کاربرد آموختهها برای خلق زندگی و روابط بهتر.

یافتههای پژوهش

تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها در
بخش آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) و در بخش آمار
استنباطی ،از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAتحت نرمافزار SPSS
استفاده شد .در این بخش به ارائهی یافتههای توصیفی و استنباطی پرداخته میشود.
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جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

انعطافپذیری

واقعیت
درمانی
کنترل
واقعیت
درمانی
کنترل
واقعیت
درمانی
کنترل

شناختی
دلزدگی
زناشویی
تعهد اجتماعی

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف

میانگین

73/40

استاندارد
14/90

99/26

استاندارد
16/25

89/20

75/40
80/06

15/02
14/30

76/13
74/53

14/67
12/85

71/46
77/73

انحراف

انحراف

میانگین

استاندارد
17/95
13/21
17/19

84/66
64/20

10/07
4/70

85/60
74/66

9/45
9/28

87/40
73/66

10/23
8/26

63/20

6/07

66/86

8/10

65/20

6/21

جدول فوق نتایج توصیفی متغیرهای انعطافپذیری شناختی ،دلزدگی زناشویی و تعهد اجتماعی را در
گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد .براساس نتایج به دست آمده میانگین و انحراف استاندارد گروه
آزمایش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری انعطافپذیری شناختی  99/26±16/25 ،73/40±14/90و
 ،89/17±20/95دلزدگی زناشویی  74/53±12/85 ،80/06±14/30و  77/73±17/19و متغیر تعهد
اجتماعی  74/66±9/28 ،64/20±4/70و  73/66±8/26است که به نظر میرسد نمرات پسآزمون و
پیگیری در مقایسه با نمرات پیشآزمون و همچنین گروه کنترل تغییرات محسوسی داشته است .برای
بررسی دقیقتر این تغییرات از آمار استنباطی استفاده میشود .برای مقایسه تغییرات میانگینها در آمار
استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ اما به منظور انجام تحلیل کوواریانس ضروری است حداقل
دو مورد از پیشفرضهای آن تأیید شود .از اینرو ابتدا دو مورد از مهمترین پیشفرضهای آن بررسیشده
است که نتایج آن بهصورت زیر است:
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جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

انعطافپذیری

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

آماره

معناداری

آماره

معناداری

آماره

معناداری

واقعیت درمانی

0/162

0/200

0/160

0/200

0/107

0/200

کنترل
واقعیت درمانی

0/156
0/172

0/200
0/200

0/194
0/142

0/134
0/200

0/141
0/117

0/200
0/200

کنترل
واقعیت درمانی

0/153
0/216

0/200
0/057

0/123
0/138

0/200
0/200

0/134
0/113

0/200
0/200

کنترل

0/112

0/200

0/135

0/200

0/115

0/200

شناختی
دلزدگی
زناشویی
تعهد اجتماعی

یکی از پیشفرضهای انجام تحلیل کوواریانس ،نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها است .به منظور بررسی
نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد .طبق این آزمون ،زمانی دادهها دارای توزیع
نرمالی هستند که سطح معناداری آنها بزرگتر از  0/05باشد .ازآنجاییکه مقادیر آزمون کولموگروف اسمیرنوف
برای متغیرهای انعطافپذیری شناختی ،دلزدگی زناشویی و تعهد اجتماعی در تمامی مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری باالتر از  0/05است ( )P< 0/05لذا میتوان نتیجه گرفت که توزیع نمرات در این متغیرها
نرمال است.
جدول  .3نتایج آزمون لوین در مورد همگنی واریانسها
متغیر

مرحله آزمون

F

درجهآزادی 1

درجهآزادی 2

معناداری

انعطافپذیری

پیشآزمون
پسآزمون

0/058
0/285

1
1

28
28

0/812
0/598

پیگیری

1/82

1

28

0/188

پیشآزمون
پسآزمون

3/05
2/13

1
1

28
28

0/091
0/155

پیگیری

2/67

1

28

0/113

پیشآزمون
پسآزمون

1/21
0/354

1
1

28
28

0/280
0/556

شناختی
دلزدگی زناشویی

تعهد اجتماعی

همگنی واریانسها یکی دیگر از پیشفرضهای انجام تحلیل کوواریانس است و به این اشاره دارد که میزان
پراکندگی در در گروه به مانند هم باشند .برای بررسی پیشفرض همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده
گردیده است .طبق این آزمون ،زمانی پیشفرض همگنی واریانسها برقرار است که سطح معناداری آنها بزرگتر
از  0/05باشد .همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد ،مقدار سطح معناداری برای متغیرهای انعطافپذیری
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شناختی ،دلزدگی زناشویی و تعهد اجتماعی در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بزرگتر از  0/05است و معنادار
نیست ( ،)P< 0/05ازاینرو پیشفرض برابری واریانسها تأیید میشود.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس جهت بررسی اثر واقعیت درمانی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

F

سطح

مجذور

مجذورات
1933/27

آزادی
1

مجذورات
1933/27

7/69

معناداری
0/010

اتا
0/235

2204/79

1

2204/79

8/01

0/009

0/243

761/74

1

761/74

5/42

0/028

0/178

608/28
460/36
591/01
6283/57

1
1
1
25

608/28
460/36
591/01
251/34

2/72
5/45
10/28

0/111
0/028
0/004

0/098
0/179
0/291

6878/32

25

275/13

3510/09
5580/87
2108/71

25
25
25

140/40
223/23
84/34

پیگیری تعهد اجتماعی
پسآزمون انعطافپذیری
شناختی
پیگیری انعطافپذیری
شناختی
پسآزمون دلزدگی زناشویی
پیگیری دلزدگی زناشویی

1436/62
221356

25
30

57/46

202918

30

196804
210825

30
30

پسآزمون تعهد اجتماعی

152821

30

پیگیری تعهد اجتماعی

146665

30

متغیر

تغییرات

اثر
گروه

خطا

مجموع

پسآزمون انعطافپذیری
شناختی
پیگیری انعطافپذیری
شناختی
پسآزمون دلزدگی زناشویی
پیگیری دلزدگی زناشویی
پسآزمون تعهد اجتماعی
پیگیری تعهد اجتماعی
پسآزمون انعطافپذیری
شناختی
پیگیری انعطافپذیری
شناختی
پسآزمون دلزدگی زناشویی
پیگیری دلزدگی زناشویی
پسآزمون تعهد اجتماعی

با توجه به مقادیر  Fدر متغیر انعطافپذیری شناختی در پس آزمون ( )7/69و پیگیری ()8/01
مشاهده میشود که سطح معناداری آنها کوچکتر از  0/05است ( )P< 0/05و از اینرو بین گروه
کنترل و آزمایش در انعطافپذیری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد .در متغیر دلزدگی زناشویی نیز ،در
مرحله پسآزمون ( )5/42تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد ()P< 0/05؛ اما در
مرحله پیگیری ( )2/72بین گروه آزمایش و کنترل در دلزدگی زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد
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( .)P< 0/05در متغیر تعهد اجتماعی نیز مشاهده میشود که بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله
پسآزمون ( )5/45و پیگیری ( )10/28تعهد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (.)P< 0/05
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر انعطاف پذیری زناشویی،
دلزدگی زناشویی و تعهداجتماعی در زوجین متقاضی طالق در شهرستان مالیر انجام گرفت .برای انجام
این پژوهش  30زوج متقاضی طالق به روش در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل
گمارده شدند .گروه آزمایش به مدت  7جلسه واقعیتدرمانی مبتنی بر نظریه انتخاب را دریافت کردند.
نتایج حاصل از تحلیل یافتهها نشان داد که پس از جلسات تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل
دیده میشود.
در خصوص فرضیه اول نتایج نشان داد که بین انعطافپذیری زناشویی زوجین گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری وجود داشت .به عبارتی واقعیت درمانی منجر به افزایش انعطافپذیری زناشویی زوجین
گروه آزمایش شد .این یافته با یافتههای ساداتبری و همکاران ( ،)2013اسماعیلی و همکاران (،)2013
غالمعلی حکاک ( ،)2013فرحبخش و همکاران ( ،)1385همسو است.
در تبیین یافته حاضر میتوان اینگونه بیان کرد که نکته مهم این است که انعطافپذیر بودن در طول
زمان اتفاق میافتد و نیازمند شناخت زوجین از یکدیگر و نیازهای یکدیگر است که در آموزش نظریه
گالسر نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفته است .با آموزش نظریه واقعیت درمانی می توان با تالش برای
متعادل ساختن نیازها رفتارهای مناسبی جهت ارضا نیازها انتخاب کرد .زیرا رفتارهای انسان ،تالش برای
ارضای یک یا چند نیاز اساسی است .براساس نظریه واقعیت درمانی کنترل انسان بر رفتار خود یک
کنترل آگاهانه است به طوری که خودش رفتار خود را انتخاب میکند و خودش مسئول انتخابهای
خویش است ،لذا آموزش این مولفههای مهم به زوجین توانسته است به روابط بین فردی و افزایش
انعطافپذیری زناشویی آنها کمک نماید.
در خصوص فرضیه دوّم پژوهش ،نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که بین دلزدگی زناشویی
زوجین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت .به عبارتی واقعیت درمانی منجر به کاهش
دلزدگی زناشویی زوجین گروه آزمایش شد .این یافته با یافته های بارگاوا ( ،)2013اسماعیلی و همکاران
( ،)2013قریشی و همکاران ( ،)1396پریزاده ( ،)1391عربپور و همکاران ( ،)1391همسو است.
در تبیین یافته حاضر میتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به این که در جلسات واقعیت درمانی
زوجین از وجود پنج نیاز اساسی در خود و همسرشان آگاهی مییابند و دربارهی نحوهی برآورد ساختن
آنها با یکدیگر گفت و گو میکنند که این آشنایی منجر به شناخت و درک بیشتر طرفین از هم میشد.
در عین حال آموزش واقعیت درمانی موجب افزایش صمیمیت زناشویی میشود به عبارت دیگر جلسات
واقعیت درمانی باعث شد تا زوجین به انواع نیازهای خود و همسرشان پی ببرند و از شدت و ضعف و
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نحوهی برآورد شدن آنها مطلع شوند و در بیان نیازها و نحوهی ارضای آنها با یکدیگر گفت و گو کنند و
تالش کنند تا زمینهی برآورده شدن این نیازها را برای خود و همسرشان فراهم سازند .این امر با در
نظر گرفتن ماهیت مشکالت زوجین گروههای آزمایش ،باعث کاهش بیشتر دلزدگی زوجین شده است.
همچنین گالسر ( ،2003نقل از امیری ،آقامحمدی شعرباف و کیمیایی )1391 ،همسو با یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد که مردم میتوانند با انتخاب آگاهانه احساسها و رفتارشان ،زندگی خود را بهتر
کنند .واقعیت درمانی بر پایه نظریه انتخاب بنا شده و واقعیت درمانی به فرد میفهماند که میتواند بر
زندگی خود کنترل داشته باشد .به او کمک میکند تا از کنترل شدن توسط نیروهای بیرونی جهان فرار
کند ،و به او آموزش میدهد که تمام کنترلها باید از درون خودش اعمال شود .هدف واقعیت درمانی این
است که فرد دوباره کنترل زندگی خود ر ا به دست آورد (سعادتیشامیر ،نجکی و حق شناس.)1397 ،
در خصوص فرضیه سوّم نتایج حاصل از تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که بین تعهد زناشویی
زوجین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت .به عبارتی واقعیت درمانی منجر به افزایش
تعهد زناشویی زوجین گروه آزمایش شد .این یافته با یافتههای صاحبدل و همکاران ( ،)1391عباسی
مولید و همکاران ( ،)1392عباسی مولید ( ،)1388دریایی ( ،)1386اسنایدر و همکاران ( ،)2012همسو
است.
در تبیین یافتهی حاضر میتوان اینگونه بیان کرد که مطابق با دیدگاه گالسر ،تخریب ازدواج حاصل
یک روانشناسی کنترل در روابط زناشویی است .وقتی این نوع روانشناسی بر روابط زن و مرد یا بر یک
ازدواج حاکم شد ،بهترین چیزی که شانس بهبودی و پیشرفت زندگی زناشویی را برای آنها فراهم
میکند ،بکارگیری روانشناسی کنترل درونی ،ارضای نیازها براساس نظریه انتخاب و پذیرش مسئولیت در
ازدواج است (گالسر و گالسر .)2007 ،نلسون (2001؛ به نقل از بخارایی )1385 ،بیان میکند که واقعیت
درمانی در تالش است که به افراد کمک کند به جای روانشناسی کنترل بیرونی ،نظریه انتخاب یا
روانشناسی کنترل درونی را برگزینند .در نظریه انتخاب ،اعتقاد بر این است که تنها خود فرد میتواند
کاری برای خودش انجام دهد و هیچ کسی بدون اجازه او نمیتواند ،چنین کاری کند (گالسر2012 ،؛
ترجمه صاحبی .)1392 ،انسانها میتوانند با انتخاب کردن راههای موثر و مناسب برای نیل به تفریح،
قدرت ،آزادی ،عشق و تعلق ،موقعیت بهتری خلق کنند (دوناتو .)2004 ،در واقع در این شیوه درمان
مواجه شدن با واقعیت ،قبول مسئولیت ،شناخت نیازهای اساسی و در نتیجه نیل به هویت توفیق مورد
تاکید است .در این پژوهش به زوجین آموزش داده شد که رفتار هر کسی از درون او به وسیله خود او
انتخاب میشود و تنها کسی که بر رفتار او کنترل دارد خودش است .به زوجین آموزش داده شد که برای
داشتن یک ازداج موفق و زندگی زناشویی شاد باید دقت کنند ،ببینند چه میتوانند انجام دهند تا
ارتباط شان را بهبود بخشند و ازدواجشان را غنی سازند که منجر به افزایش تعهد زناشویی آنان گردد.
ا ز آنجایی که این پژوهش بر روی زوجین متقاضی طالق شهرستان مالیر انجام گرفته است ،لذا در
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 از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر اتکا به دادههای حاصل.تعمیم نتایج آن باید احتیاط صورت گیرد
 شرکتکننده احتماال در بیان،از پرسشنامه خودگزارشدهی بودکه در این سبک جمعآوری اطالعات
 بنابراین پیشنهاد میشود برای افزایش قدرت آماری، هیجانها و شناختهای خود دشواری خواهد داشت
و قابلیت اطمینان از یافتهها برای جمعآوری اطالعات از روشهای دیگر چون مصاحبه یا مطالعه کیفی
 نتایج پژوهش حاضر با در نظر گفتن محدودیتهای گفته شده قابل تعمیمدهی و کاربست.استفاده شود
 همچنین پیشنهاد میشود که مسئولین مراکز مشاوره دورههای آموزشی.در موقعیتهای مختلف است
.واقعیت درمانی برای زوجین در معرض طالق در نظر بگیرند
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The Effect of Reality Therapy on Marital Flexibility, Marital Burnout
and Social Commitment in Couples Seeking Divorce in Malayer
Amirhossein Goudarzi
Moloud Keykhosrovani
Ezat Deyreh
Kamran Ganji
Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of reality-therapy
based on choice theory on marital flexibility, marital boredom and social
commitment of couples seeking divorce. The research method was quasiexperimental with pre-test-post-test design Including a control group control
group. The statistical population of the study Consisted of the total number
of couples applying for divorce in Malayer in 1398. From among that
population, 30 couples were selected as the sample of the study based on
available sampling design and were randomly Assigned into two groups of
experimental and control. in two experiments and control. The Painz (2003)
Marital Boredom Questionnaire, Dennis & Wendrew's Cognitive Flexibility
Questionnaire (2010), and the Adams and Jones Social Commitment
Questionnaire (1997) were used to collect data. Data were analyzed by
multivariate covariance statistical test. The results of the descriptive findings
showed that there was a significant difference between the experimental and
control groups Please check this and the results of the inferential findings
showed that there was a Significant difference in the cognitive flexibility
variable between the control and experimental groups (P <0.05). In the
marital boredom variable, there is a significant difference between the
experimental and control groups in the posttest stage (P <0.05); But in the
follow-up phase, there is no significant difference between the experimental
and control groups in marital boredom (P <0.05). In the social commitment
variable, it is also observed that there is a significant difference between the
experimental and control groups in the post-test phase (5.45) and follow-up
(10.28) of the social commitment (P <0.05). Based on Based on the findings.,
it can be stated that the intervention of reality therapy based on the theory of
choice on the components of flexibility, boredom and social commitment in
couples seeking divorce is effective and this type of intervention can be used
in counseling and couple therapy.
Key words: Reality therapy, marital flexibility, Marital Burnout., social
commitment.
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