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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 
 ياثربخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشوي

 

∗سميرا باغبان نصير
 

∗∗دكتر مهدي زارع بهرام آبادي
 

∗∗∗حانيه صالحيان بروجردي
 

 

هدف از پژوهش    لذا     است؛ نظريه انتخاب  يكي از اهداف اصلي      تعارضات زناشويي برطرف ساختن   :  مقدمه و هدف  
 . حاضر بررسي اثر بخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشويي بود

جامعه آماري تحقيق   .   يك پژوهش نيمه تجربي با پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل بود             تحقيق حاضر   :روش
از بين زوجين داوطلب     .  شامل كليه زوجين مراجعه كننده به يكي از مراكز مشاوره بهزيستي شهر اصفهان بود                 

 15( نفري   30ه  به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گرو           )   زوج 30(   نفر 60شركت در پژوهش،    
 جلسه زوج درماني با      10بر روي گروه آزمايش      .  جايگزين شدند )   زوج در گروه گواه     15زوج در گروه آزمايش و       

ها قبل و بعد از درمان   تمام آزمودني .  اي دريافت نكردند  گروه گواه هيچ گونه مداخله    .  رويكرد نظريه انتخاب اجرا شد    
همچنين يك ماه پس از پايان جلسات پرسشنامه تعارضات          .  يل كردند پرسشنامه تعارضات زناشويي ثنايي را تكم      

 . زناشويي بر روي گروه آزمايش اجرا شد

ميزان تعارضات زناشويي زوجيني كه آموزش نظريه         نشان داد كه     )  مستقل و همبسته  ( t نتايج آزمون   :نتايج
اشويي زوجيني بوده است كه آموزش نظريه       اند به طور معناداري كمتر از ميزان تعارضات زن        انتخاب را دريافت كرده   

همچنين آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين گروه آزمايش              .  اندانتخاب را دريافت نكرده    
 .موثر است و اثر آن در طول زمان از پايداري مناسبي برخوردار است

 .ي زوجين را تاييد كرداثربخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشوي نتايج، :بحث

 . نظريه انتخاب، تعارضات زناشويي:هاكليدواژه
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