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Abstract
The aim of this study was to explore the effectiveness of
training the choice theory's concepts on attitudes toward
marriage of those people who intended to get married,
according their attachment styles. This applicable study
was a quasi-experimental design with application of pre
and posttest with control group. The population included
all people who intended to get married and lived in
Esfahan in 1396. 78 participants were selected via
convenience sampling method then were divided into the
three groups according their attachment styles; secure
(n=30), avoidant (n=24) and anxious (n=24); after
completion and scoring the Adult Attachment style
Questionnaire (Hazan & Shaver, 1995). They were
randomly placed into the experimental and control
groups. They were asked to complete Marital Attitude
Scale (MAS, Brateen & Rosen, 1998). Experimental
groups received six 2_hours choice theory training
sessions with Sahebi's Educational concepts. Finally all
six groups received posttest. Results of multivariate
covariance showed significant differences between
experimental and control groups' scores among avoidant
and anxious style samples in pessimistic and optimistic
dimensions, respectively(P=0/05).That is; training choice
theory's concepts could significantly reduce pessimistic
attitude of avoidant and increase optimistic attitude of
anxious sample.
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marriage,Attachmentstyle,Premarital
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چکیده
هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم تئوری انتخاب
بر نگرش به ازدواج در افراد در شرف ازدواج با توجه به سبک
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افراد انتخاب و با تکمیل و نمرهگذاری پرسشنامۀ سبکهای
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گروههای کنترل و آزمایش قرارگرفته و مقیاس نگرش به ازدواج
 را تکمیلBraaten & Rosén)3997(MASبریتن و روزن
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آزمایش و کنترل در سبک اجتنابی در بعد بدبینانه و اضطرابی در
بعد خوشبینانه وجود داشت؛ بنابراین آموزش مفاهیم تئوری
انتخاب در کاهش نگرش بدبینانۀ افراد اجتنابی و افزایش نگرش
.خوشبینانۀ افراد اضطرابی تأثیر معناداری داشته است
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مقدمه

آنها را نیز تغییر داد .از سوی دیگر با آگاهی از نگرش افراد

ازدواج رابطهای ارادی و آگاهانه بوده و به عنوان انتخاب

میتوان رفتار آنها را پیشبینی نمود و بر رفتار آنها کنترل

آگاهانۀ همسر معنا میشود ( (Harweys ،2009و به جای

داشت ).(Karimi, 2000نگرش به ازدواج عبارت است از

آنکه صرفاً پیوند دو نفر با یکدیگر باشد ،معرّف دگرگونی دو

عقیدۀ ذهنی و باور فرد در مورد ازدواج (

نظام جاافتادۀ خانوادگی و تکوین یک خردهنظام در داخل

 Rosen,1998است که در مراحل اولیۀ زندگی شکل گرفته و

هریک از آنهاست .هریک از همسران از خانوادۀ خویش

سازۀ نسبتاً پایداری است ( .)Trent & South, 1992همچنین

مجموعهای از قواعد و یا انتظارات را دربارۀ روابط زناشویی

یک مکانیسم کلیدی برای پیشبینی رفتار واقعی در ازدواج

و خانوادگی کسب کرده است که باید به خاطر برخورداری

( )Thornton,1991و یکی از بهترین شاخصهای عملکرد در

از یک زندگی مشترک ،در این الگوهای شخصی با یکدیگر

روابط عاشقانه است (

کنار بیایند (.)Goldenberg & Goldenberg ,2010

 )2006که در بررسیهای اجتماعی شامل چندین زیرمجموعه

& (Brateen

Steinberg , Davila & Fincham,

مروری بر ادبیات پژوهش نشان میدهد که همچون هر

است .یک زیرمجموعه به طور مستقیم در مورد تعریف

مشکل نافذ و فراگیر دیگری ،تنها یک علت برای طالق

ازدواج و سپس اعتقادات اصلی دربارۀ اینکه همسران در

وجود ندارد ولی یکی از عوامل نابودی رضایت زناشویی،

ازدواج چگونه باید با هم رفتار نمایند ،نکاتی را بیان میکند.

وارد شدن به ازدواج با نگرشها و دیدگاههای غیرمنطقی

این نگرشها ،باورها را در مورد مزیت ازدواج ،انتظارات

است .نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر و

پایدار و ویژگیهای جنسیتی و وفاداری جنسی پوشش

احساس و رفتار نسبت به افراد ،گروهها و موضوعات

میدهد ( .)Treass, Lui & Gubernskaya, 2014ارزیابی

اجتماعی و یا قدری وسیعتر هرگونه حادثهای که در محیط و

صحیح و شناسایی درست نگرش به ازدواج ،یکی از

موقعیت فرد رخ دهد( .

& (Lambert et al. 1964

اساسیترین فعالیتها در مطالعاتی است که هدف آنها
پیشبینی و شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زناشویی است

Azrabayejani et al. 2002
(Banaji & ،2010

(.)Nilforoshan, Navidin & Abedi, 2014, Holman, 2001

 )Heiphetzکه در اثر تعامل با والدین و در طوالنیمدت

بر پایۀ شواهد موجود ،نگرشهای غیرمنطقی تخریبگر

نگرشها سازههایی مقاوم به تغییرند

& ;Willoughby, Carroll, Vitas

غیرواقعی را میتوان در ادبیات مربوط به ازدواج نیز یافت

شکل گرفتهاند (،2011

;Larson, Benson & Wilson ،1998 ;Moats ،2004 Hill

( )Amoto & Rogers, 1999( .)Sgrin &Nabi, 2002در

.)Show &Lum ،2008 ; Miles & Servaty-Seib ،2010

تحقیقات خود نشان دادند که نگرش به ازدواج و طالق،

 Cherlin, Burton, Hurt & Purvin, 2004معتقد بودند

پیشبینیکنندۀ کیفیت زندگی زناشویی است .افرادی که

که سه متغیر در یادگیری و ایجاد نگرشهای جدید دخالت

نگرش آنها نسبت به ازدواج مثبتتر و نسبت به طالق

دارد :توجه ،ادراک و پذیرش .نظریۀ محرک -پاسخ بیش از

منفیتر است ،کیفیت زندگی زناشویی خود را در طول زمان

همۀ نظریهها به این نکته اهمیت داده است که نگرش ،زمانی

بهبود میبخشند .شواهد ( )Show & lum, 2008در تحقیق

تغییر میکند که تقویتهای ارائهشده برای نشان دادن رفتار یا

خود با نام روند «نگرشهای خانواده و ارزشها در

نگرش جدید ،بیش از تقویتهای موجود در پاسخ قدیمی

هنگکنگ» با استفاده از  5گروه متمرکز به این نتیجه رسیدند

باشد .بخشی از اهمیت نگرش به این دلیل است که

که جنس و مکان جغرافیایی با نگرش به ازدواج در رابطه

صاحبنظران ،مطالعۀ نگرش را برای درک رفتار اجتماعی

است .نتایج پژوهش ( )Tahmasbi, 2018نشان داد آن است

حیاتی میدانند و بخش دیگر اهمیت آن ناشی از آن است که

که انتظار واقعبینانه در گروه آزمایش در مقایسه با گروه

نگرشها تعیینکنندۀ رفتارند و این فرض به صورت ضمنی

کنترل به صورت معناداری افزایش یافته است( .

داللت بر این امر دارد که با تغییر نگرش افراد ،میتوان رفتار

 )2015در تحقیق خود با عنوان «پیشبینی نگرش به ازدواج

Ashteh,

اثربخشی آموزش مفاهیم تئوري انتخاب بر ابعاد نگرش به ازدواج در افراد در شرف ازدواج با توجه به سبکهاي دلبستگی 45 /

انتخاب

شریک

زندگی

تأثیرگذار

باشد

از طریق ویژگیهای شخصیتی ،سبکهای دلبستگی و جو

برای

خانوادگی در دانشجویان مجرد دانشگاه رازی کرمانشاه» به

( .)AfshariNia,2015مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی،

این نتیجه رسید که مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی و

سبکهای دلبستگی و جو خانوادگی ،توانایی پیشبینی

سبکهای دلبستگی و جو خانوادگی ،توانایی پیشبینی

نگرش به ازدواج را داشته و از مؤلفههای مؤثر و مرتبط با

نگرش به ازدواج را داشته و از مؤلفههای مؤثر و مرتبط با

نگرش به ازدواجند (.)Ashteh, 2015

نگرش به ازدواجند .بازبینی ادبیات مشاورۀ پیش از ازدواج

یکی از اصول اساسی دلبستگی دردسترس بودن و

نشان میدهد که یکی از راههای تغییر یا کاهش نگرشهای

پاسخگو بودن افراد قابلاعتماد است که منجر به سازگاری

ناکارآمد دربارۀ ازدواج ،برنامههای پیش از ازدواج است که

اجتماعی و عاطفی باالتری در هر ردۀ سنی میگردد

Knutson&Olson,

) .(Johnson & Whiffen, 2010سبکهای دلبستگی میتواند

 .)2003نتایج فراتحلیل ( )Carroll&Doherty, 2003که بر

در تصمیمگیری افراد برای انتخاب شریک زندگی تأثیرگذار

روی  11مطالعه انجام شد و به بررسی اثربخشی برنامههای

باشد

دلبستگی با

پیشگیری پیش از ازدواج پرداخت ،نشان داد که میانگین

طرحوارهای شناختی قدیمی یا عقاید افراد در مورد خود و

میزان تأثیر برنامههای پیش از ازدواج از نتایج این تحقیقات

دیگران ارتباط نزدیک دارند و بر تعامالت بین فردی اثر

 0/80است؛ بدینمعنا که شرکتکنندگان در این برنامههای

گذاشته و از آنها تأثیر میپذیرند .واقعیات دلبستگی بدین

آموزشی به طور قابلتوجهی بهتر از  0/99از افرادی که در

شکل خلق میشوند که افراد چگونه با دیگران تعامل برقرار

این برنامهها شرکت نمیکنند ،تمایل بیشتری به تجربۀ

کرده و چگونه این سبکهای تعاملی را درک کرده و خود را

اثر معناداری بر تغییر نگرش افراد دارد (

موفقیتآمیز ازدواج خواهند داشت.

هرچند( Johnson,

( .)AfshariNia, 2015مدلهای

با آنها هماهنگ میسازند (.)Johnson & Whiffen, 2010

 )2009در تحقیق خود با عنوان «اثر آموزش ارتباط بر

دلبستگی ایمن با ویژگیهای ارتباطی مثبت شامل

خوشبینی نسبت به رابطه و نگرش نسبت به ازدواج» به این

صمیمیت و تعهد ،دلبستگی اجتنابی با سطوح پایینتر از

نتیجه رسید که برنامههای آموزشی ارتباط ،باعث خوشبینی

صمیمیت و تعهد و دلبستگی دوسوگرا با شور و هیجان و

ارتباطی نمیشود .این نتایج از این استدالل حمایت میکند

دلمشغولی در مورد روابط توأم با خرسندی کم ،مرتبط

که نگرشها ثابت بوده و در طول زمان تغییر نمیکند.

است .ازنظر  ,Shaver & Cassidy, 1999) Harter, 1998و

یکی از عواملی که پس از انتخاب همسر ،میتواند بر

 (Miller, 1996اعتماد به خود و دیگران و انتظارات

عملکرد وظایف رشدی مربوط به زندگی زناشویی تأثیر

واقعبینانه از خود و دیگران ،از ویژگیهای سبک دلبستگی

بگذارد ،تحکیم و نگهداری از روابط زن و شوهر است که با

ایمن است و سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا،

میشود ( Mikolincer & Shaver,

دارای ویژگیهای بیاعتمادی به خود و دیگران و انتظارات

«فرایند دلبستگی» مدیریت

 .)2007پیشینۀ ادبیات مرتبط با سبکهای دلبستگی
بزرگساالن ،بهشدت از اهمیت دلبستگی ایمن برای بهبود

غیرواقعبینانه از خودند

&

JoshanLo

Besharat,

) .)MirZamani, 2008افراد اجتنابی بیش از افراد دوسوگرا به

عملکرد بین فردی حمایت میکند (،Kamenov,2007

پایان بخشیدن روابط تمایل نشان میدهند و به سرعت به

.)Adamczyk & Bookwala, 2013اهمیت سبکهای

برقراری روابط جدید اقدام میکنند (

دلبستگی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و یکی از عوامل

 )Noller,1990و بیشتر احتمال دارد که احساسات و نگرش

پیشبینی موفقیت زندگی مشترک نباید نادیده گرفته شود.

مثبتی را در مورد ازدواج بیان کنند (Simpson, 1990و

این مفهوم در بین عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی یک عامل

 .)Lazinski, 2016افراد اجتنابی بیمناک نسبت به خود و

Nori & Jan-Bozorgi,

دیگران دیدگاهی منفی دارند؛ تمایل به نزدیکی به دیگران

 .)2012سبکهای دلبستگی میتواند در تصمیمگیری افراد

دارند ولی از رفتن به سوی دیگران و جستجوی محبت و

مهم و بنیادی به شمار میرود (

& Feeney
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صمیمت هراس دارند؛ زیرا همیشه در وحشت از طرد شدن

طالق عاطفی» نشان داد افراد با سبک دلبستگی ناایمن ،به

از سوی دیگران به سر میبرند؛ خود را الیق عشق و عاطفۀ

علت عدم اعتماد به برقراری رابطه با دیگران در پیشبینی

دیگران نمیدانند و در ارتباطات بین فردی انتظار دارند تا

طالق عاطفی سهیمند.

دیگران از آنها فاصله گرفته یا حتی آنها را طرد کنند؛ ولی

رویکردهای مختلف روانشناسی ،پدیدۀ ازدواج و

افراد اجتنابیِ بیتفاوت ،به خود نگرش مثبت داشته و به

انتخاب همسر را از زاویههای مختلف مورد تحلیل و بررسی

دیگران نگرش منفی دارند .آنها نه میخواهند و نه احساس

قرار دادهاند ()Beheshtian, 2017؛ یکی از این رویکردها که

میکنند که به صمیمت با دیگران نیاز دارند و به طورکلی از

کمتر در زمینۀ پیش از ازدواج مورد توجه قرار گرفته ،تئوری

کسب حمایت عاطفی و آرامش از دیگران اجتناب میورزند

انتخاب است .این تئوری اعالم داشته است که انسان ،خود،

(.)Johnson & Whiffen, 2010

سرنوشت خود را انتخاب میکند ( .)Corey, 2012به نظر

در سوی دیگر افراد اضطرابی مطمئن نیستند که مورد

گالسر مبدع این نظریه ،هستۀ اصلی تئوری انتخاب چیزهایی

عشق و عالقۀ دیگرانند؛ اطمینان ندارند که ارزش عشق

است که فرد انتخاب میکند؛ میتواند بیاموزد که انتخابهای

ورزیدن دارند و شاید مورد حمایت دیگرانند .این افراد با

بهتری نیز داشته باشد و افراد به عنوان انتخابکنندههای

وجود داشتن نگرش مثبت نسبت به دیگران ،نسبت به خود

اهداف خود ،مسئول شیوۀ ساخت جهان خود در نظر گرفته

نگرش منفیای دارند؛ به دنبال نزدیکی و توجه دیگرانند و

میشوند ( .)Corey, 2012همچنین این تئوری یاد میدهد که

حتی ممکن است در ارتباطات نزدیک حالت چسبندگی و

چرا گاهی دست به انتخابهای رنجآور یا جنونآمیز میزنیم

مزاحمت داشته باشند .با اینوجود آنها عموماً احساس

و چگونه میتوانیم انتخابهای مؤثرتری کنیم .داشتن کنترل

میکنند که برای دیگران بیش از خودشان ارزش قائلند .در

درونی مؤثر بدین معناست که انتخابهای بهتری برای روابط

آنها این احتمال وجود دارد که نظام دلبستگیشان به طور

با دیگران و رسیدن به خواستههای خود داشته باشیم  .فرد

مکرر و در دورههای طوالنیمدت فعالشده که این امر

برای ارضای نیازهای خود دست به رفتار میزند و چنانچه

موجب احساس تهدید حتی در مواجهه با حوادثی شود که

برای ارضای نیازهایش روش مؤثری پیدا نکند ،دست به

برای سایر افراد بزرگسال به طور طبیعی تهدید تلقی نمیشود

رفتارهای ناکارآمد و نامؤثری میزند (.)Glasser, 2013

و در مورد در دسترس بودن و پاسخگو بودن همسرشان به

بخش مهم تئوری انتخاب ،آموختن این مسأله به افراد است

( & Johnson

که دربارۀ نیازهایشان و نحوۀ ارضای آنها به شکل مؤثرتری

شدت حالت گوشبهزنگی و آمادگی پیدا کنند

.)Whiffen, 2010وجود بحرانها و اختالفات خانوادگی

عمل

والدین ،تحمیل ازدواج یا ارائۀ تصویر منفی از ازدواج و طرح

 )Corey,2012انسان تا اندازۀ مشخصی بر زندگیاش کنترل

ازدواجهای ناموفق توسط آنها موجب هراس افراد از ازدواج

دارد و هرچه این کنترل بهتر به عمل درآید ،فرد راضیتر

(Niazi, Shterian, Shafaee-Moghadam, 2016).

خواهد بود ( .)Corey, 2012اگر افراد راه درست ارضای

شواهد پژوهشی متعددی بارها سبک دلبستگی را مورد

نیازهایشان را نیاموزند ،در زندگی دچار درد و رنج فراوان

آزمون قرار داده است .تحقیق ) (Carole &Pistole, 1989در

خواهند شد .این کار را هرچه زودتر و در سنین پایینتر و به

مورد تأثیر سبک دلبستگی بزرگساالن در رابطه با حل

شیوۀ مؤثرتر بیاموزند ،زندگی رضایتبخشتر و با خشنودی

اختالف و رضایت رابطهشان در سبکهای دلبستگی ،نشان از

بیشتری همراه خواهد بود (.)Glasser, 2013

شده است

کنند

(;

2000

Glasser,2013;wubbolding,

اختالف معنادار میان این سه گروه در هر دو متغیر حل

از منظر تئوری انتخاب نگرشها ،ایدهها و یا نظام باورها

نتایج تحقیق

که بر بخش بزرگی از رفتار انسانها حاکمند ،یکی از

) (PourMarzDashti, 2017با عنوان «بررسی رابطه بین

مقولههای دنیای مطلوب افرادند که بیشترین اهمیت را برای

ویژگیهای شخصیتی ،سبک دلبستگی و نگرش به عشق با

فرد دارد ( .)Glasser, 2013دنیای مطلوب حاوی تصاویری

تعارض و رضایت از رابطه دارد.
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است از آنچه فرد میخواهد که در صورت دستیابی به آنها

شناختهای افراد ،کمک زیادی به تغییر رفتار آنان میکند و

sahebi & SoltaniFar,

هرگونه تغییری بدون داشتن زیرساختهای فکری محکم

احساس بهتری را تجربه میکند (

دوامی نخواهد داشت.

.)2016
شواهد پژوهشی نشان میدهد که مشاوره با تأکید بر

مرکز ملی پژوهشهای ازدواج سالم بیان میکند که آمادگی

تئوری انتخاب ،بر بهبود نگرش به خیانت زوجین ناسازگار

پیش از ازدواج میتواند راهبرد سازندهای در کاهش طالق و

شهر اهواز تأثیر مثبتی داشته است ).(Karimi. 2000

حمایت از ازدواج باشد .عدم آمادگی افراد برای ازدواج و

) (shoaeKazemi & JafariHarandi, 2010نیز در تحقیق

نگرشها و باورهای اشتباه عواملیاند که باید در آموزش پیش

خود نگرش دانشجویان متأهل و مجرد نسبت به ازدواج را از

از ازدواج شناسایی شوند زیرا آمادگی کافی پیش از ازدواج به

دیدگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی مورد بررسی قرار

طور مثبت نه تنها بر ازدواج ،چه بسا بر انسانها نسلهای آینده

دادند که نتایج نشان داد بین دانشجویان مجرد و متأهل از

نیز تأثیر خواهد داشت ( .)Poley, 2011عالوه بر این چنانچه

نظر خردهمقیاسهای واقعیت ،درست و نادرست و مسئولیت

به افراد با سبکهای ناایمن آموزش داده شود که به دنبال

تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی بین دو گروه دانشجویان

کسب حمایت به شیوۀ سازگارانهتر و مسئوالنهتری بروند و به

دختر و پسر مجرد تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج

آنها کمک شود تا عالئم دلبستگی ناایمن و تحریف شدهشان

پژوهش ) (Hoseini Ghafari et al. 2009نیز نشان داد مفاهیم

را به رفتارهایی که پاسخهای مورد عالقهشان را به دنبال دارد

تئوری انتخاب و روش انگیزشی نظاممند به یک میزان در

تبدیل کنند ،آنها میتوانند شرایطی را خلق کنند که نیازهای

افزایش رضایت زناشویی تأثیر دارند.

دلبستگیشان بهتر درک شده و احساس امنیتی را که در

(;Irvine,2015،Nantz, 2015

جستجوی آنند فراهم کنند( .)Johnson & Whiffen, 2010همۀ

تحقیقات متعدد دیگری

؛ Mottern,2008؛Camp & Ganon, 1997؛Sohrabi,2008؛

این اشارات و توجهات نشاندهندۀ اهمیت این مسأله است که

Raeesi,2017؛

آموزش پیش از ازدواج میتواند در کاهش و اصالح نگرشها

Karimi,2016؛Nasri,2016؛  )AhmadNia,2015نشان از این

و باورهای غیر منطقی در بین افراد در شرف ازدواج با

دارد که آموزش مفاهیم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی،

سبکهای دلبستگی ناایمن تأثیرداشته باشد .از سوی دیگر با

باعث افزایش توانایی در انتخابهای بهتر و مؤثرتر برای

توجه به این مسائل و اینکه جستجوی منابع علمی نشان از این

ایجاد ارتباط با دیگران در جهت برآوردهسازی نیازهای

دارد که در سطح جهانی و نیز در ایران پژوهشهای اندکی

اساسی اولیه و ارتقای کنترل درونی و به دنبال آن ،رضایت از

دربارۀ بررسی تأثیر آموزش مفاهیم تئوری انتخاب بر نگرش به

زندگی و خشنودی و افزایش سالمت روان میگردد.

ازدواج در سبکهای دلبستگی مختلف انجام شده است و نیز

2017

HashemiNejad,؛

از آنجا که یکی از مهمترین موانع در مسیر تحقق ازدواج

به دلیل اهمیت انتخاب همسر ،این پژوهش درصدد است تا

AzadFalah et

تغییرات ایجادشده بر ابعاد نگرش به ازدواج (نگرش

 )al. 2008و همچنین نگرش فرد مجرد نسبت به ازدواج،

خوشبینانه ،بدبینانه ،واقعبینانه و ایدهآلگرایانه) افراد در شرف

تعیینکنندۀ ارزشها و مالکهای انتخاب او در این زمینه

ازدواج با سبکهای دلبستگی ایمن ،اضطرابی و اجتنابی ،در اثر

است؛ بنابراین تا حد زیادی میتواند یکی از عوامل

آموزش مفاهیم تئوری انتخاب را مورد بررسی قرار دهد.

پیشبینیکنندۀ زندگی موفق و به تبع آن رضایت زناشویی

بدیهی است در صورت تأیید شدن اثربخشی این روش در

باشد ( (Rajabi, 2007) .)Nori & Jan-Bozorgi, 2012نیز

کاهش و یا تغییر نگرش ناکارآمد به ازدواج ،افق روشنتری در

نقطۀ آغازین و در عین حال مهم حل مشکل ازدواج و یکی

زمینۀ ازدواج ،چه برای متخصصان و چه برای افراد در شرف

از راهبردهای کاهش سن ازدواج را ایجاد تغییر در تفکر و

ازدواج و انتخاب همسر بازخواهد کرد.

شناخت جوانان دانست و بیان کرد که تغییر نگرشها و

فرضیههای پژوهش عبارت بود از:

جوانان ،نگرش آنان نسبت به ازدواج است (
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فرضیۀ  :1آموزش مفاهیم تئوری انتخاب بر تغییر ابعاد
نگرش به ازدواج (نگرش خوشبینانه ،بدبینانه ،واقعبینانه و
ایدهآلگرایانه) افراد با سبک دلبستگی ایمن اثر دارد.
فرضیۀ  :2آموزش مفاهیم تئوری انتخاب بر تغییر ابعاد
نگرش به ازدواج (نگرش خوشبینانه ،بدبینانه ،واقعبینانه و
ایدهآلگرایانه) افراد با سبک دلبستگی اجتنابی اثر دارد.

ایمن ،پنج مادۀ مربوط به دلبستگی اجتنابی ،پنج مادۀ مربوط به
دلبستگی اضطرابی (دوسوگرا) است.

&

(Hazan

) Shaver,1987پایایی بازآزمایی کل این پرسشنامه را  0/81و
پایایی با آلفای کرونباخ را  0/98گزارش

نمودهاند(Collins & .

) Read, 1990پایایی آن را با آلفایکرونباخ  0/99به دست
آوردهاند .بررسی رواییهمزمان فرم هنجاریابی شدۀ این

فرضیۀ  :1آموزش مفاهیم تئوری انتخاب بر تغییر ابعاد

پرسشنامه در ایران توسط ) (RahimianBogar ,2004رابطۀ

نگرش به ازدواج (نگرش خوشبینانه ،بدبینانه ،واقعبینانه و

مثبت و معناداری را نشان داده است .وی اعتبار آلفای کرونباخ

ایدهآلگرایانه) افراد با سبک دلبستگی اضطرابی اثر دارد.

آن را  0/95به دست آورد که اعتبار مطلوبی است .اعتبار آلفای
کرونباخ برای این پرسشنامه به ترتیب سبک دلبستگی ایمن،

روش

اجتنابی و دوسوگرا برابر  0/81 ،0/99و  0/81و برای کل

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :بر اساس ماهیت

مقیاس  0/95به دست آمد .اعتبار محتوایی و صوری این

پژوهش ،طرح کلی از نظر هدف کاربردی بوده و روش

پرسشنامه با سنجش ضرایب همبستگی بین نمرات پنج نفر از

پژوهش از نوع مطالعۀ نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-

متخصصان روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب

پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعۀ آماری همۀ افراد در

همبستگی از  0/99برای سبک دلبستگی ایمن تا  ،0/81از

شرف ازدواج شهر اصفهان بودند که از اردیبهشت تا تیرماه

 0/69برای سبک دلبستگی اجتنابی تا  0/80و از  0/69تا 0/89

 1196به فراخوان دادهشده برای پژوهش پاسخ دادند .حجم

برای سبک دلبستگی دوسوگرا به دست آمد .ضریب همبستگی

نمونه شامل  98نفر از مشارکتکنندگان بود که با روش در

پیاپی بازآزمایی بین نمرات آزمودنیها ( )N=40با فاصلۀ دو

دسترس انتخاب شدند .برای تکمیل و همتاسازی گروهها

هفته

گردید

چندین مرتبه فراخوان داده شد تا گروهها از نظر تعداد افراد

(RahimianBoger,2007؛  .)RahimianBoger,2004میزان

در سبک دلبستگی یکسان و جنسیت همتاسازی شوند؛

آلفای کرونباخ این ابزار در این پژوهش برای کل مقیاس

هرچند از نظر سن همتاسازی صورت نگرفت .مالکهای

 0/944گزارش گردید .از جمله سؤاالت این پرسشنامه عبارت

ورود به جلسات آموزش شامل دختران و پسران در شرف

است از :برایم مشکل است که به دیگران دلبسته شوم.

ازدواج ،داشتن تحصیالت حداقل دیپلم بوده است.

برای

کل

آزمودنیها

0/94

محاسبه

مقیاس نگرش به ازدواج :Marital Attitude Scale
مقیاس نگرش به ازدواج را ) (Beateen & Rosen, 1998ساخته

ابزارهای سنجش

است .این مقیاس شامل  21گزاره با مقیاس  4درجهای لیکرت،
Adult Attachment

از کامالً موافق تا کامالً مخالف است که نگرشهای مربوط به

& (Hazan

ازدواج را میسنجد .در تحلیل عاملی اکتشافی ،مقدار آزمون

) Shaver, 1995دارای  15پرسش بوده و در یک مقیاس 5

کرویت بارتلت برابر  919/01به دست آمده است که در سطح

گزینهای (هرگز تا تقریباً همیشه) پاسخ داده میشود (هرگز،

P>0/001معنادار بوده است و ضریب  KMOبرای این تحلیل

نمرۀ صفر و تقریباً همیشه ،نمرۀ چهار) .از آزمودنیها

نیز برابر  0/698به دست آمده است .بر پایۀ نتایج بهدستآمده از

خواسته میشود تا گزینهای را انتخاب کنند که سبک ویژۀ

تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل به ارزش بزرگتر از یک

آنها را در روابط نزدیک بهتر توصیف کند .نمرۀ خردهمقیاس

استخراج گردید که نگرش بدبینانه ،نگرش خوشبینانه ،نگرش

دلبستگی با محاسبۀ میانگین پنج پرسش هر خردهمقیاس به

ایدهآلگرایانه و نگرش واقعبینانه به ازدواج مورد تأیید قرار

دست میآید .پنج مادۀ پرسشنامۀ مربوط به سبک دلبستگی

گرفتهاند .در تعیین روایی همگرایی ،مقیاس نگرش به ازدواج،

پرسشنامۀ سبکهاي دلبستگی

 :Inventoryپرسشنامۀ سبک دلبستگی

AAI
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همبستگی نمرات آن با نمرات مقیاس انتظار ازدواج محاسبه

 12نفر) تقسیمبندی شده و به صورت تصادفی در گروههای

P>0/001

کنترل و آزمایش قرار گرفتند .سپس در پیشآزمون همۀ

معنادار بوده است و بین این دو مقیاس در کل  0/41همبستگی

گروهها به پرسشنامۀ نگرش به ازدواج پاسخ دادند .گروههای

وجود داشته است .ضریب پایایی مقیاس نگرش به ازدواج به

آزمایش به مدت شش جلسه دوساعته در هر هفته در معرض

روش آلفایکرونباخ  0/99و با روش بازآزمایی 0/91

آموزش مفاهیم تئوری انتخاب بر اساس مفاهیم کتاب تئوری

Nilforoshan, Navidin & Abedi,

انتخاب ویلیام گالسر و مطالب آموزش داده شده توسط

 .)2014,میزان آلفای کرونباخ این ابزار در این پژوهش 0/885

دکتر علی صاحبی (عضو هیأت مدیرۀ مؤسسۀ تئوری انتخاب

گزارش گردید .یک نمونه از سؤاالت این مقیاس عبارت است

و واقعیتدرمانی دکتر ویلیام گالسر) قرار داده شدند؛ اما

از :زیاد مطمئن نیستم که ازدواجم موفق باشد.

روی گروههای کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت.

گردید .ضریب روایی بهدستآمده در سطح کمتر از

به دست آمده است (

خالصۀ جلسات در جدول  1آمده است .در ادامه نمرات
روش اجرا و تحلیل دادهها

پرسشنامهها از طریق نرمافزار  spss 20مورد بررسی قرار

پس از انتخاب آزمودنیها به صورت در دسترس ،پرسشنامۀ

گرفتند .آزمونهای توصیفی برای بررسی جمعیتشناختی و

سبک دلبستگی ) (Hazan & Shaver, 1995توسط آنها

آزمون لوین ،آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،آزمون المبدا

تکمیل و سپس نمرهگذاری شد .،در ادامه با توجه به سبک

ویلکز و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای تجزیه و

دلبستگی به سه گروه دلبستگی ایمن (گروه آزمایش  16نفر و

تحلیل دادهها انجام شد .در پایان اجرای طرح ،مجدداً از

گروه کنترل  14نفر) ،اضطرابی (گروه آزمایش و کنترل

آزمودنیهای هر ششگروه پسآزمون به عمل آمد.

هریک  12نفر) و اجتنابی (گروه آزمایش و کنترل هر کدام
جدول  1خالصۀ جلسات آموزش مفاهیم تئوري انتخاب
جلسه

عنوان جلسه

اول

آشنایی و ارتباط اولیه

دوم

اهداف و فرایند آموزش در طول جلسات

انجام پیشآزمون  .برقراری ارتباط اولیه  ،آشنایی اعضای گروه با هم و با مشاور ،بیان اهداف
پژوهش و روش کار ،گروه بندی و تعیین جلسات ،توضیح در مورد مطالب مورد بحث ،آغاز
آشنایی با تئوری انتخاب ،آشنایی اولیه با مفاهیم آن،

آشنایی با مفهوم

آشنایی با مفهوم نیازهای پنجگانۀ بقا و امنیت ،نیاز به عشق و تعلق خاطر ،نیاز به آزادی و
استقالل ،نیاز به قدرت و احساس ارزشمندی و نیاز به تفریح ،بررسی تفاوت افراد در این نیازها،

نیازهای پنجگانه

تأثیر تفاوت این نیازها در ارتباطات و روابط عاشقانه و تعارض نیازها ،بررسی شخصیتهای
ناهمگون بر اساس نیمرخ نیازها ،معرفی شخصیتهای مشکلدار بر اساس نیازها،

سوم

آشنایی با مفهوم دنیای
مطلوب

معرفی دنیای مطلوب ،بررسی تصاویر دنیای مطلوب افراد ،بررسی سیستم انگیزشی افراد بر اساس
دنیای مطلوب هر فرد ،بررسی سیستم حسی و ادراکی افراد ،بررسی سیستم ادراکی متفاوت افراد

چهارم

آشنایی با مفهوم کنترل
درونی و بیرونی

آموزش کنترل بیرونی و درونی ،معرفی باورهای کنترل بیرونی ،آموزش نقش کنترل بیرونی در
ایجاد تعارض بین افراد ،چگونگی افزایش کنترل درونی برای کاهش تعارضات

آشنایی با مفهوم رفتارو

آموزش رفتار و ماشین رفتار بر اساس تئوری انتخاب ،آموزش رفتار مؤثر و نامؤثراز منظر تئوری

رفتارهای مؤثر ونامؤثر

انتخاب ( مانند خشم ،افسردگی و  ،)...آموزش رفتارهای پیوندساز و رفتارهای تخریبکننده

پنجم

ششم

آشنایی با مفهوم

آموزش مفاهیم مسئولیتپذیری و تأثیر آن در انتخاب های افراد ،انجام پسآزمون از

مسئولیتپذیری و

شرکتکنندگان و اختتام جلسات.

جمعبندی و اختتام
جلسات
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یافتهها

نفر مرد) بودند .افراد گروههای آزمایش و کنترل سبکهای

تعداد افراد گروه آزمایش و کنترل با توجه به سبک دلبستگی

دلبستگی اجتنابی و اضطرابی هر کدام شامل  12نفر ( 6نفر

و جنسیت همتاسازی شدند .افراد گروه آزمایش در سبک

زن و  6نفر مرد) در هر گروه بودند .حداقل سن

دلبستگی ایمن شامل  16نفر ( 8نفر زن و  8نفر مرد) و افراد

شرکتکنندگان  20و حداکثر  41و تحصیالت از دیپلم تا

گروه کنترل سبک دلبستگی ایمن شامل  14نفر( 9نفر زن و 9

دکترای تخصصی متفاوت بود.

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد نگرش به ازدواج در سبکهاي دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی در گروههاي
آزمایش و كنترل
ابعاد متغیر نگرشبه
ازدواج

نگرش بدبینانه
نگرش خوشبینانه
نگرش واقعبینانه
نگرش ایدهآلگرایانه

دلبستگی ایمن
گروه

دلبستگی اضطرابی

دلبستگی اجتنابی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

21/11

2/964

14/42

5/282

18/68

2/640

کنترل

21/99

1/925

19/58

1/812

19/11

4/099

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

18/44
18/99
18/89
19/21
9/18
8/50

1/999
1/251
1/996
2/860
1/408
0/855

18/25
18/25
19/42
14/81
8/95
8/95

1/601
1/519
2/214
4/981
0/965
1/485

19/08
19/25
18/81
19/00
8/92
9/00

2/501
2/454
2/949
2/115
1/084
0/919

جدول  2میانگین و انحراف معیار ابعاد متغیر نگرش به

کنترل مورد مقایسه قرار داده است.

ازدواج را در سه سبک دلبستگی در گروههای آزمایش و
جدول شمارة  3نتایج آزمونی همسانی واریانسها و آزمون نرمال بودن توزیع نمرات كولموگراف-اسمیرنوف
سبک دلبستگی

ابعاد نگرش به ازدواج

ایمن

اجتنابی

اضطرابی

كولموگراف-اسمیرنوف

لوین
آماره

سطح معناداري

آماره

سطح معناداري

بدبینانه

2/161

0/151

0/608

0/853

خوشبینانه

1/199

0/099

1/034

0/231

واقع بینانه

0/816

0/194

0/704

0/646

ایدهالگرایانه

1/021

0/091

1/138

0/150

بدبینانه

0/029

0/891

0/384

0/448

خوشبینانه

0/295

0/605

1/483

0/025

واقع بینانه

0/508

0/481

0/884

0/415

ایدهالگرایانه

1/868

0/186

1/127

0/157

بدبینانه

0/048

0/828

0/658

0/774

خوشبینانه

0/189

0/288

0/744

0/546

واقع بینانه

0/001

0/958

0/524

1/118

ایده ال گرایانه

5/186

0/010

0/446

0/164
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در ادامه براساس جدول  1نتایج خروجی آمارههای

کوواریانس بدون مانع است .اطالعات جدول شمارۀ 4

مربوط به آزمونهای لوین و کولموگراف-اسمیرنوف برای

آزمون المبدای ویلکز ) (Wilks' Lambdaوجود تفاوت دو

بررسی همگنی واریانسها و نرمال بودن توزیع نمرات ،نشان

گروه آزمایش و کنترل سبک دلبستگی اجتنابی (،P<0/05

میدهد که مقادیر  Pاز  0/05بزرگتر بوده؛ بنابراین واریانسها

 )F=4/149و اضطرابی ( )F=4/091 ،P<0/05در ابعاد

همگن بوده و دادهها از توزیع نرمال پیروی میکند .با توجه

نگرش به ازدواج را نشان میدهد.

به تأیید شدن این پیشفرضها ،انجام آزمون تحلیل
جدول  4نتایج آزمون تحلیل كوواریانس چندمتغیرة آزمون المبداي ویلکز
سطح

سبک دلبستگی

اثر

آزمون

ارزش

F

ایمن

گروه

المبدای ویلکز

0/150

0/949

0/592

اجتنابی

گروه

المبدای ویلکز

0/601

4/149

0/029

0/601

اضطرابی

گروه

المبدای ویلکز

0/598

4/091

0/029

0/598

معناداري

اندازة اثر

توان آزمون

0/150

0/191
0/959
0/951

جدول  5نتایج آزمون تحلیل كوواریانس چندمتغیرة بررسی تأثیر آموزش مفاهیم تئوري انتخاب بر ابعاد نگرش به ازدواج افراد با
سبکهاي دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی
سبک

منبع

دلبستگی

تغییرات

ایمن

گروه

اجتنابی

گروه

اضطرابی

گروه

متغیرها

مجموع

درجۀ

مجذورات

آزادي

F

سطح
معناداري

اندازة اثر

توان
آزمون

نگرش بدبینانه

4/081

1

1/081

0/108

0/041

0/190

نگرش خوشبینانه

1/609

1

0/926

0/401

0/029

0/110

نگرش واقعبینانه

0/226

1

0/090

0/991

0/001

0/059

نگرش ایدهالگرایانه

4/064

1

1/012

0/095

0/112

0/185

نگرش بدبینانه

95/592

1

19/691

0/001

0/495

0/998

نگرش خوشبینانه

4/550

1

1/258

0/299

0/065

0/186

نگرش واقعبینانه

6/299

1

1/845

0/191

0/091

0/251

نگرش ایدهالگرایانه

0/019

1

0/011

0/912

0/001

0/051

نگرش بدبینانه

9/550

1

2/164

0/156

0/109

0/286

نگرش خوشبینانه

14/251

1

2/940

0/016

0/119

0/516

نگرش واقعبینانه

6/981

1

1/000

0/100

0/141

0/195

نگرش ایدهالگرایانه

0/000

1

0/000

0/989

0/000

0/050

با توجه به اطالعات جدول  5بین میانگین نمرات گروه

بین میانگین نمرات در گروه آزمایش تفاوت

آزمایش و کنترل سبک دلبستگی ایمن تفاوت معناداری

معناداری با گروه کنترل  ،در سبک دلبستگی اجتنابی در

مشاهده نشد؛ بنابراین فرضیۀ اول پژوهش رد میگردد.

بعد نگرش بدبینانه ( ) F= 19/691 ، P< 0 /05با توان
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آزمون  0/998مشاهده شد ؛ بنابراین فرضیۀ دوم پژوهش

) (Mikolincer,1995و خود را شایستۀ عشق و عاطفه

تأیید می گردد.

دیگران میدانند؛ در عینحال میتوانند مستقل از دیگران

بین میانگین نمرات در گروه آزمایش تفاوت معناداری با

عمل کنند ( ،Bartholomew & Horowitz, 1991به نقل از

گروه کنترل در سبک دلبستگی اضطرابی در بعد نگرش

)Johnson & Whiffen, 2010؛ بنابراین برداشت مثبتتری از

خوشبینانه ( )F=2/940 ، P< 0/05با توان آزمون 0/516

خود و دیگران دارند و همچنین به دلیل روانسازههای

مشاهده میشود؛ بنابراین فرضیۀ سوم پژوهش نیز تأیید میگردد.

ناسازگار کمتر ،رفتارهای سازگارانهتر بیشتری در روابط خود

میتوان نتیجه گرفت آموزش مفاهیم تئوری انتخاب بر

نشان میدهد ()Afshri et al.2016؛ بنابراین تغییرات زیادی

تغییر ابعاد نگرش به ازدواج افراد اجتنابی و اضطرابی تأثیر
معناداری داشته؛ ولی در تغییر ابعاد نگرش به ازدواج افراد
ایمن تأثیر معناداری نداشته است.

در نگرش این افراد ایجاد نمیشود.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که آموزش مفاهیم
تئوری انتخاب بر کاهش بعد نگرش بدبینانۀ افراد با سبک
دلبستگی اجتنابی تأثیر دارد .به صورت همسو با این نتایج،

بحث و نتیجهگیری

نتایج تحقیق ) (Nasri, 2017نشان داد آموزش گروهی مبتنی

پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم تئوری

بر تئوری انتخاب بر کاهش مالکهای بدبینانه در دانشجویان

انتخاب بر ابعاد نگرش به ازدواج افراد در شرف ازدواج با

دختر مجرد مؤثر بوده است؛ ولی به صورت ناهمسو نشان

سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی انجام شد.

داد بیشترین اثر برای کاهش مالکهای واقعبینانه و کمترین

با توجه به نتایج جدول  ،5نتیجۀ پژوهش نشان داد که

اثر بر تفکیک مالکهای خوشبینانه بوده است .همچنین به

آموزش مفاهیم تئوری انتخاب بر تغییر ابعاد نگرش به

صورت همسو نتایج پژوهش ) (ShaefiZadeh, 2017نشان

و

داد که آموزش پیش از ازدواج ،بر نگرش بدبینانه به ازدواج

ازدواج

(نگرش

خوشبینانه،

بدبینانه،

واقعبینانه

ایدهآلگرایانه) افراد با سبک دلبستگی ایمن اثری ندارد.
در پژوهشهای خارجی و داخلی هیچ تحقیقی دربارۀ
اثربخشی آموزش مفاهیم تئوری انتخاب در تعامل با
سبکهای دلبستگی بر نگرش به ازدواج یافته نشد.

تأثیر معناداری داشته است .به صورت ناهمسو نتایج پژوهش
) (Vakili at al. 2015نشان داد که بین سبک دلبستگی
اجتنابی با نگرش به ازدواج رابطۀ معناداری وجود ندارد.
در تبیین تغییر نگرش بدبینانه افراد با سبک دلبستگی

به صورت همسو ) (Niakan,2015نشان داد که آموزش

اجتنابی میتوان به ایجاد تغییر در رفتارهای دلبستگی اشاره

پیش از ازدواج بر تغییر نگرش به ازدواج دانشجویان در

نمود .آنها آموختهاند برای اینکه احساس امنیت نسبی کنند،

شرف ازدواج تأثیر معناداری نداشته است؛ ولی به صورت

باید شدیداً به خود متکی باشند و حتی هنگامیکه اینچنین

ناهمسو با این نتایج (Saberi, 2014) ،نشان داد که آموزش

حمایتهایی برای بقا و بالندگیشان ضروری باشد ،آشکارا و

پیش از ازدواج بر تغییر نگرش نسبت به ازدواج مؤثر بوده

مستقیم حمایتی را از طرف مقابل طلب نکند (

است .نتایج پژوهش ) (Vakili et al. 2015نشان داد که سهم

)Whiffen, 2010؛ بنابراین تغییر در نگرش بدبینانه را میتوان

دلبستگی ایمن در نگرش کلی به ازدواج بیشتر از سایر

ناشی از سطحی از تغییر در پاسخهای رفتاری در نظر گرفت.

سبکهای دلبستگی است (GhareKhani, 2017).نشان داد

برخی از این تغییرات در پاسخهای رفتاری عبارتند از بازتر

بین سبک دلبستگی ایمن با انتظار از ازدواج واقعبینانه و بین

شدن و همدل شدن ،اصالح شیوههای تنظیم هیجان ،تغییر در

سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسویهگرا با انتظار از

روابط خاص و تغییر در مدلهای شناختی خود و دیگران؛

ازدواج بدبینانه رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد.

بنابراین تغییرات دلبستگی میتواند هم در سطوح مختلف و

در تبیین عدم تغییر تمام ابعاد نگرش به ازدواج در افراد
ایمن میتوان گفت این افراد احساس خودکفایتی باال داشته

& Johnson

در بافتهای خاص با شرکای ویژه و هم در بافتی کلیتر با
سطوح عمومیتر رخ دهد .خلق تجربیات عاطفی اجباری در
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روابط دلبستگی فعلی فرد که با مدل کنونی و اصلی

او تجربیات به ظاهر مطلوب و خوشایند عشق ،نزدیکی و

دلبستگیاش متناقض باشد ،منجر به تغییر در پاسخها و

صمیمیت را به خاطر میآورد ،مفاهیم منفی و خاطرات

مدلهای دلبستگی فعلی میشود .از نظر

Collins & Read,

مربوط به صدمات گذشته و آسیبهای دلبستگی به طور

 1990این تجربیات عاطفی جدید میتوانند ترسها و

ذهنی و خودآگاه و یا ناخودآگاه فعال خواهد شد؛ در نتیجه

سوگیریهای قبلی فرد را زیر سؤال برده و به مدلهای جدید

نگرش بدبینانۀ آنها به ازدواج تغییر چندانی نکرده است؛ ولی

اجازه دهند تا ایجاد شده و گسترش پیدا کرده و در نهایت

نگرش خوشبینانۀ آنها افزایش یافته است که احتماال اینگونه

توانایی شکلگیری و ترکیب رفتارهای جدید را در اختیار

تبیین میشود که از آنجا که افراد با سبک دلبستگی اضطرابی،

فرد قرار دهند .به دنبال آموزههای تئوری انتخاب ،در افراد با

تمایل بسیاری به بودن با انسانهای دیگر داشته و نیز دارای

سبک دلبستگی اجتنابی که راهبردهای غیرفعال ارتباطی مانند

باالترین سطح نیاز به تماس و رفتارهای عاشقانه و دوستانه

دور شدن و فاصله گرفتن دارند ،پاسخهای رفتاری جدید با

(نیاز به عشق و تعلق خاطر) و گرفتن حمایت (نیاز به قدرت

الگوهای جدید شکل میگیرد؛ در نتیجه تکرار تجربیات

و احساس ارزشمندی) هستند ،در اثر آموزههای تئوری

اجتناب در روابط و فاصلهگیری در ارتباطات نزدیک ،کاهش

انتخاب و آشنایی با نیازها و چگونگی برآوردهسازی نیازها و

یافته است .این افراد با آموختن تمرکز بیشتر بر خودشان و

تأثیر مثبت مطلوب دریافت حمایت و امنیت در روابط،

رفتارها و خواستههایشان ،نقش دیگران را در تغییرات عاطفی

نگرش مثبتتری به ازدواج پیدا کردهاند.

و هیجانیشان کمتر ۀمینمایند و نگرش بدبینانۀ خود را
کاهش دهند.

به صورت کلی نتایج جدول 5نشان داد که تئوری انتخاب
جز بر کاهش نگرش بدبینانۀ افراد اجتنابی و افزایش نگرش

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مفاهیم تئوری انتخاب

خوشبینانۀ افراد اضطرابی در سایر ابعاد در این دو سبک و

در افزایش بعد نگرش خوشبینانۀ افراد با سبک دلبستگی

تمام ابعاد در سبک ایمن تأثیر معناداری نداشته است .در

اضطرابی مؤثر است .به صورت ناهمسو نتایج تحقیق (Nasri,

تبیین این مسأله میتوان گفت با توجه به مقاوم بودن نگرش

)2017نشان داد آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر

نسبت به تغییر و لزوم درگیر شدن سه بعد شناختی ،عاطفی و

کاهش مالکهای خوشبینانه در دانشجویان دختر مجرد مؤثر

رفتاری در تغییر نگرش و همچنین سه متغیر توجه ،ادراک و

بوده است .نتایج تحقیق ) (ShaefiZadeh, 2017نشان داد که

پذیرش در یادگیری و ایجاد نگرشهای جدید ،احتماالً

آموزش پیش از ازدواج بر کاهش نگرش خوشبینانه تأثیر

آموزش مفاهیم تئوری انتخاب ،به این دلیل نتوانسته باعث

معناداری نداشته است (vakili et al. 2015) .نیز به این نتیجه

تغییر نگرش در تمام ابعاد افراد در شرف ازدواج تأثیر

رسید که بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش به ازدواج

معناداری داشته باشد که اوالً از منظر تئوری انتخاب نگرشها

رابطۀ معناداری وجود ندارد.

از مقولههای دنیای مطلوب افرادند که بسیار سخت و انعطاف

افزایش نگرش خوشبینانۀ افراد با سبک دلبستگی

ناپذیرند ( ،)Glasser,2013از سوی دیگر عواملی مانند

اضطرابی و عدم تغییر نگرش بدبینانۀ این افراد را اینگونه

اطالعات فردی ،جامعه و کالن اجتماعی -اقتصادی و عوامل

میتوان تبیین نمود که افراد با سبک دلبستگی اضطرابی

خانوادگی هریک میتواند ادراک و پذیرش فرد در تغییر

اطمینان ندارند که ارزش عشق ورزیدن داشته و مورد

نگرش به ازدواج را تحت تأثیر قرار دهد که هریک میتواند

حمایت دیگرانند .آنها به صورت مداوم در تردید و هراس،

باعث شود تأثیر آموزش مفاهیم تئوری انتخاب برای تغییر

گوشبهزنگی و بدگمانی و در جستجوی اطمینانبخشیاند؛

نگرش افراد معنادار نشود.

در نتیجه نظام دلبستگی فعال و همواره در حال تهدید دارند.

در ادامه به برخی از محدودیتهای پژوهش اشاره می

از نظر ) (Johnson , Makinen & Millikin, 2001تقویت این

شود .اولین محدودیت کمبود زمان برای تشکیل جلسات

حس امنیت در فرد مضطرب بسیار دشوار است؛ زیرا هرگاه

برای تمرکز بیشتر و بهتر بر مفاهیم تئوری انتخاب بود.
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