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چکیده:
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای سبک زنددیی بدر افدزایش
میزان صمیمیت عاطفی در دانشجویان متاهلصورت یرفت .روش :در این تحقیق جامعه آماری شامل
کلیه دانشجویان متاهل شهرتهران در سال تحصیلی  93-94بودند .نمونه آن متشدلل از دو یدروه
 20نفره بود که به طور تصادفی در دو یروه آزمدایش و کنتدرل جداینزین شددند .ابزار:ابدزار مدورد
استفاده شامل بسته آموزش مهارتهای سبک زندیی و مقیاس صمیمیت عاطفی بایاروزی()1999
به ترتیب برای اندازه ییری مهارتهای سبک زندیی و صمیمیت عداطفی بده کدار رفتندد .پدژوهش
حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی بود که ابتدا از دانشجویان هر دو یروه پیش آزمون به عمل آمد
و سپس به یروه آزمایش به مدت  12جلسه آموزش مهارتهای جرأت ورزی ارائه و در پایان پدس
آزمون ارائه شد و سپس دادههای آنها استخراج و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و
تحلیل قرار یرفت .یافته ها:نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای مهدارتهدای سدبک زنددیی بدر
افزایش میزان صمیمیت عاطفی در دانشجویان متاهل موثر بود .بحث :بر ایدن اسداس مهدارتهدای
سبک زندیی بر افزایش میزان صمیمیت عاطفی در دانشجویان متاهل موجب افزایش عالقه منددی
آنها به روابط زناشویی میشود
کلید واژه :مهارتهای سبک زندیی ،صمیمیت عاطفی ،دانشجویان متاهل

 1دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد روانشناسی بالينی
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مقدمه
خانواده موسسه یا نهاد اجتماعی است ،که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد مدیباشدد .از جملده
مظاهر زندیی اجتماعی انسان ،وجود تعاملهای سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق بده
همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یلدینر است .خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسدمانی،
عقالنی و عاطفی است و داشتن آیاهی از نیازهای زیستی و روانی ضرورتی انلدار ناپدذیر مدیباشدد.
(ردزوان .)2010 ،1یلی از مهمترین عواملی که بر بقاء ،دوام و رشد خانواده اثدر مدییدذارد ،روابدط
سالم و مبتنی بر تفاهم بین اعضاء ،به خصوص زن و شوهر اسدت (سدینها و ملرجدی .)2003 ،2بدا
تحقق ازدواج ،خانوادهها و سنگ بنای هر جامعه شلل میییدرد .بددون شدک ،خدانواده نخسدتین و
مهمترین بستر رشد همه جانبه انسان به شمار میآید و از دیرباز نقشها و کارکردهای خانواده مدورد
توجه روان شناسان ،جامعه شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده اسدت (لوکدوس و هملداران،3
.)2005
در این زمینه توجه به کانون خانواده به عنوان اساسی ترین عنصر اجتمداعی ،ضدروری بده نظدر
میرسد ،خانواده سالم ،خانواده ای است که در آن افراد رشد سالم دارند و ارتباطات میان افدراد ،روال
طبیعی دارد .یعنی افراد خانواده با یلدینر روابطدی هماهندگ دارندد و بدا آهنندی مالیدم و روان بدا
یلدینر رفتار مینمایند (بیاباننرد2003 ،؛ ص  .)95 -98تغییر اساسی در هدفهای ازدواج مسدتلزم
تغییر انتظارات ،وظایف ،نقشها و افزایش مهارت همسران برای تحقدق ایدن اهدداف و نیازهاسدت.
مطالعات و تجارب بالینی نشان میدهد که در جامعه ی معاصر ،زوجها مشلالت شدید و فراییری را
در هننام برقراری و حفظ روابط صمیمانه و ارضای انتظارات و نیازهای یلددینر تجربده مدیکنندد.
ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در جریان ازدواج یک مهارت و هندر
است که عالوه بر سالمت روانی و تجارب سالم اولیه نیازمند داشتن نندرشهدای منطقدی و کسدب
مهارتها و انجام وظایف خاص است (برنشتاین و برنشتاین2000 ،4؛ با یاروزی.)2003 ،5
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بااین وجود ،عوامل متعددی در ایجاد سازیاری بین زن و شوهر دخیدل هسدتند کده پژوهشدهای
یونایون به تأثیر عوامل درون فردی و برون فردی اشاره کرده اند .در همین راستا میتوان مطالعاتی
را مطرح کرد که به بررسی احساسات و رفتارهای زوجین در انجام اموری که به تعامل بین آنها نیداز
دارد ،پرداخته اند و نیز پژوهشهایی که رفتار هر یک از زوجین را ناشی از صفات و ویژییهدای نسدبتا
پایدار میدانند (واتسون و هملاران.)2003 ،1
بسیار دیده شده است که ریشه مشلالت زناشویی ،در نوع تفلرات زوجها راجع به هم و راجع به
نوع روابط شان نهفته است (داتیلو واپستاین .)2005 ،2به همین دلیل است کده تدالش بسدیاری از
محققان در جهت تهیه برنامههای آموزشی یوندایون بده منظدور مقابلده بدا مشدلالت خدانوادیی و
زناشویی دور از انتظار نخواهد بود(هان 3و هملاران 2002 ،و والش.)2003 ،4
مطالعه علمی درباره روابط صمیمانه به عنوان یک جنبه مهم از زندیی زناشویی از دهده 1960
با بررسیهای میلر و هملاران آغاز شده اسدت (برنشدتاین و برنشدتاین 2003 ،؛ ترجمده سدهرابی،
 .)1386مطالعات نشان می دهد که بر خورداری از صمیمیت در میان زوجهدای متأهدل ،از عوامدل
مهم ایجاد ازدواج پایدار است (کرافورد و آننر .)2004 ،5یلی از راههای افزایش صدمیمیت در بدین
زوجین ،آموزش به آنها میباشد .در آموزش به زوجین عناصر فعلی موجود در یک رابطه ارتقاء داده
میشود در آن تغییر ایجاد مییردد .هدف از این تغییر دهی و رشددهیها تبدیل عدم صدمیمیت بده
صمیمیت میباشد (شافر 6و السون.)2003 ،7
محققان معتقدند آموزش مهارت به زوجها در کاهش جدایی و طالق و افزایش صدمیمیت مدرثر
است (هالوگ ،ریچتر .)2010 ،8در بررسیهای مربوط بدرای ایجداد یدک ازدواج موفدق مبتندی بدر
ارتباطات باز ،صمیمیت و سازمان یافتنی ،زوجین باید به اتفاق یلددینر بدرای آیندده برنامده ریدزی
مناسبی داشته باشند و مهارتهدای الزم را بیاموزندد (پاتریشدیا و یریندوری .)2003 ،9برنامدههدای
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آموزشی متنوعی (مهارتهای زندیی) وجود دارد که اثربخشی آنها برای مسدائل زوجدین بده اثبدات
رسیده است .برنامههای آموزشی یروهی در بهبود مشلالت روان شناختی اثربخشی فراواندی نشدان
داده اند (دوریک و دون.)2000 ،1
هایز 2و یانت )1998( 3مطرح میکنند که مداخلههای آموزش یروهی با فدراهم سدازی شدلل
هایی از تسلط بر خود ،4باعدث کداهش مشدلالت و ناسدازیاریهدای روان شدناختی شدده و باعدث
امیدواری به فرصت هایی برای هدایت به سوی یک زندیی بارور میشوند .برنامههای آموزشدی بده
جای درمان آسیبهای روان شناختی فردی ،بیشتر درصدد بهبود روابط زوجین هستند .مداخلدههدای
یروهی در مقایسه با درمانهای انفرادی مقرون به صرفه تر هستند و برخالف درمانهدای انفدرادی
که دایره مراجعان باید محدود باشند ،در یک مداخله یروهی می توان متقاضیان بیشدتری را شدرکت
داد (فتح آبادی ،یوسفی ،عابدین.)1389 ،
در کل میتوان یفت هیچ ارتباطی مثل ارتباط زناشویی نمی تواند دو انسان بالغ را برای یک عمر
به یلدینر قفل کند .ازدواج بیش از هر ارتباط دینری طرفین را مقید میسازد .آنچه دو فرد پدیش از
ازدواج باید بدانند این است که ازدواج مسئله ای نیست که همه به آن اشراف داشته باشدند .زنددیی
مشترک را افرادی شروع می کنند که نمی دانند ازدواج قدم یذاشتن در یک شراکت کاری است کده
معموال جزئیات ،نحوه بر خورد با مشلالت اجتماعی بده صدورت کتبدی کدر نمدی شدود زوجهدای
ناخرسند بسیاری ،وقت وپول خود را صرف یافتن راهی برای احیدای زنددیی مشترکشدان مدیکنندد
وبرای رسیدن به خواسته هایشان به هر یونه متخصص وحتی دعا نویسی متوسل میشوند اما اکثدر
این راهها به بن بست میرسد زیرا به دنبال راهی مییردند که شریک زندییشان را اصالح کنند ونه
خودشان را (یالسر ،1952 5ترجمه خوش نیک نیلو وبرازنده .)1383
نتایج پژوهشها نشان میدهد که نداشتن این مهارتها سبب مییدردد ،فدرد در برابدر فشدارهای
روانی به رفتارهای غیرمرثر و ناسازیارانه روی آورد( .یالسن و کارهان .)2007 ،آمدوزش مهارتهدای
زندیی به طور معنی داری صمیمیت زوجین را افزایش میدهدد (نجدات .)1385 ،در یدک مطالعده
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نشان داده شد که با فراهم نمودن فرصتهای آموزشی جدید به زوجین میتوان شیوههدای مخدرب و
ناکارآمد مقابله با تعارض را بده شدیوههدای کارآمددتر تغییدر داد (آری تدا .)2008 ،1در مطالعده ای
درخصوص تأثیر برنامه آموزش ارتباط زوجین بر سازیاری زناشدویی زندان ،نتیجده یرفتده شدد کده
آموزش تأثیر مثبتی بر سازیاری زناشویی به دلیدل بهبدود مهارتهدای ارتبداطی دارد و مملدن اسدت
مربوط به تغییر در رفتدار درازمددت زوجدین باشدد (بلدتس و تیوفیدک .)2007 ،2هریداه زوجهدا از
مهارتهای مرثر استفاده کنند ،تعارض کم تری را تجربه میکنند و رابطه صمیمانه تری خواهد داشت
(رونان ،دریرو و دوالرد.)2004 ،3
افزایش طالق و نارضایتی زناشویی از یک سو و تقاضای همسران برای برپا سازی و بهبود روابط
زناشویی از سوی دینر ،نشان دهنده ی نیاز همسران به مداخالت و آموزشهای تخصصدی در ایدن
زمینه است (ثندایی .)1389 ،نتدایج پژوهشدها ،حمایدت تجربدی قابدل تدوجهی را بدرای اثرمنددی
رویلردهای آموزش مهارت در حل تعارضات زناشویی فراهم میسدازند .عدالوه بدر ایدن مشدلالت
مربوط به صمیمیت به طور اولیه ،نتیجه شلست در روابط است .عمق صمیمیتی که دو نفر در رابطه
شان ایجاد میکند به توانایی آنان در انتقال روشن ،صحیح و مرثر افلار ،احساسات ،نیازها و خواسدته
هایشان بستنی دارد .بنابراین یادییری ارتباط کارآمد یک یام مهم در ایجاد یدا افدزایش صدمیمیت
است (برنشتاین و برنشتاین.)2003 ،
فینچام ،مک رالتی و فری )2001( 4دریافتند ،زمانی که زوجدین رابطده خدود را مثبدت ارزیدابی
میکنند ،این طرز تفلر و روش می تواند به حل مشلالت در ارتباط با تعامالت روزمره کمک کندد و
زمانی که همسران ،طرف مقابل خود را در بروز وقایع منفی مشخص مسئول میدانند ،ارزشیابی کلی
آنها از رابطه به مرور زمان ضعیف میشود.
بسیار دیده شده است که ریشه مشلالت زناشویی ،در نوع تفلرات زوجها راجع به هم و راجع به
نوع روابط شان نهفته است (داتیلیو و اپستاین .)2005 ،5امروزه با یسترش همده جانبده ی علدوم و
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ارتباطات وتوسعه و فناوریهای نو ،نسل جوان وارد عرصههای جدیدی از زندیی شده است که برای
حل مسائل پیش رو ،هریز نمی تواند به دانستههای سنتی خود اتلاء نماید( .حسینی.)1381 ،
با مطرح شدن موضوعاتی مانند روابط بین فردی در روانشناسی خدانواده وقلمدداد کدردن روابدط
صمیمی بین زن وشوهر ،به عنوان یلی از انواع مهم آن ،این رابطه جایناه ومعنایی خاص در زندیی
زناشویی یافته است .به یونه ای که نظریه پردازیها درباره خانواده به اهمیت پیوند میدان همسدران
تاکید میکند وآن را برای ایجاد هویت خانوادیی مطمئن الزم میداند .صمیمیت با ایجاد بعد خداص
ومثبت در زندیی زناشویی وتامین بهداشت روانی اعضای خانواده ،عاملی محافظت کنندده ونیرومندد
در برابر مشلالت فردی واجتماعی است وتاکید بر روابط صمیمی زن وشوهر در خانواده با تاکیدد بدر
دیدیاههای فردی ،به درک وشناخت بهتر رفتارهای مسئله ساز وتغییر آنها کمک میکندد( .بدارنز،1
.)1998
شیوه زندیی با اشلال مختلف مساوی بدا خدود یدا مدن، 2شخصدیت فدرد ،3ینداننی شخصدیت
،فردیت ،4شلل فردی عمل خالق ،شیوه رویدارویی فدرد بدا مشدلالت ،نظدر وعقیدده دربداره خدود
ومشلالت زندیی ،وتمام ننرشهای فرد درباره زندیی اسدت (آنسبارروآنسدبارر .)1956،5رویلدرد
مبتنی بر سبک زندیی به بینش ونقش آن در درک سبک زنددیی قبلدی وهمچندین کندار یذاشدتن
وانحالل آن تاکید عمده ای میکند (استین.)2003، 6
درمانهای بین فردی مانند زوج درمانی که محور اصلی شان روابط بین فردی است باید از زاویه
فرهنگهای مشخص انجام شود .با تلیه بر این یفته با صراحت میتدوان بیدان کدرد کده انتخداب
رویلردی برای درمان زوجین بدون توجه به جنبههای فرهننی واجتماعی به مثابده سدوار شددن بدر
قطاری است بدون آنله مبدا ومقصد آن را بدانیم  .از این رو در این پژوهش تالش بر این بوده است
تا رویلردی انتخاب یردد که حتی المقدور با زمینههای فرهننی واجتماعی کشدور مطابقدت داشدته
باشد .بر این اساس پژوهش حاضر در صدد است مطالعه کند که آیا آموزش مولفههای سبک زندیی
1

Barnes , Gill Gorell
Self or ego
3
Personality
4
in dividua lity
5
Ansbacher & Ansbacher
6
stein
2
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مبتنی بر رویلرد روانشناسی فردی بر میزان افزایش صمیمیت عداطفی در بدین دانشدجویان متاهدل
تاثیر یذار است ؟

روش
روش تحقیق حاضر روش شبه ازمایشی بود که از طرح پیش آزمون پس آزمون با یروه اسدتفاده
شد .جامعه اماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان متاهل دو روانشناسی و مشاوره دانشدناه خدوارزمی
تهران بودند .از این جامعه نمونه ای به حجم  40نفر با استفاده روش نمونه ییری طبقه ای مرحلده
ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو یروه ازمایش و کنترل همتا شدند .سپس بعنوان پیش
آزمون پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت بایاروزی در هر دو یروه اجرا یردیدد .جلسدات آموزشدی
برای یروه آزمایش در هشت جلسه بریزار شد .هرجلسه به مدت یک ونیم ساعت و دو بار در هفتده
تشلیل شد .در طول جلسات ،متناسب با محتوای بسته آموزشی به اعضاء یروه آموزشهای الزم ارائه
شد و در طول جلسه آزمودنیها به بحث و بیان نظرات خود پرداختند .در انتها بدا جمدع بنددی جلسده
توسط مربی به همراه آزمودنیها ،تلالیف خاننی تعیین و از آنها خواسته شد در طول هفته مهارتهدای
یادیرفته شده را در محیط واقعی زندیی ،به کار ییرند و تجارب ،پیشنهادات و نتیجه عمللرد خود را
در جلسه آینده در یروه مطرح نمایند .در پایان جلسات در هدر دو یدروه مجدددا پرسشدنامه بررسدی
نیازهای صمیمیت بعنوان پس آزمون اجرا شد ،و دادههای حاصل مورد تجزیه و تحلیل آمداری قدرار
یرفت.
پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (()MINQبایاروزی )2001شامل یک مقیاس رتبه بندی
است که نیازهای صمیمیت را در هشت بعد عاطفی ،روان شناختی ،فلری ،جنسی ،جسمانی ،معنوی،
زیبا شناختی واجتماعی -تفریحی ارزیابی میکند وآزمودنی ها ،به شللی رتبه بندی شده از « »1بده
معنای «به هیچ وجه رنین نیازی وجود ندارد» تا « »10به معنای «نیاز بسیار زیادی وجود دارد» به
هر نیاز پاسخ میدهند .الزم به کر است که از بین ابعاد هشتنانه این پرسشنامه فقدط بعدد عداطفی
انتخاب شد و پایای و روایی ان به صورت مجزا محاسبه شد .باالترین نمره در این مقیاس  ،50و در
مقیاس صمیمت فلری  60است .قبل از اجرای پژوهش ،این پرسشنامه جهت تعیین ضریب پایدایی
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آن به  40زوج در مدت دو هفته ارائه شد .پایایی آن با استفاده از روش الفای کرانباخ  0/85یزارش
شد و روایی ان با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی محاسبه شد وروایی هدم زمدان آن  0/66بدسدت
آمد.
یافته ها
جدول 1شاخصهای توصیفی صمیمیت عاطفی زوجین و خرده مولفههای آن در یروه آزمایش و کنترل
تعداد

آزمون

میاننین

انحراف استاندارد

یروه
صددددمیمیت آزمایش
عاطفی

20

پیش آزمون
پس آزمون

صددددمیمیت کنترل
عاطفی

20

پیش آزمون
پس آزمون

کمتدددددرین بیشترین
نمره
نمره

واریانس

025. 81

6. 88

21

43

46. 43

29. 90

6. 62

20

42

42. 95

025. 80

6. 88

20

41

46. 41

24. 66

5. 62

19

40

42. 91

نتایج جدول  1نشان می دهد که بین میاننین یروه کنتدرل در پدیش آزمدون و پدس آزمدون در
صمیمیت عاطفی تفاوت بسیار ناریزی وجود دارد اما بین میاننین صمیمیت عداطفی زوجدین یدروه
کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
جدول  2تحلیل کواریانس با حذف اثر پیش آزمون جهت بررسی تفاوت نمره پس آزمون صمیمیت عاطفی زوجین
در دو یروه
منبع تغییر
پیش آزمون
اثر اصلی
اثر تعاملی
خطای باقیمانده
کل

مجموع مجذورات

Df

میاننین مجذورات

323. 99

1

323. 99

83 .46328

1

46328. 83

149. 88

1

149. 88

68723. 53

17

2643. 21

2017783

19

.Sig
72 .
001 .
79 .

F

013 .
11. 23
006 .

مجذور اتای سهمی
0005 .
0403 .
0002 .

نتایج جدول فوق با توجه به مقدار( )f=005 .و سدطح معنداداری ( ) .Sig =079 .در اثدر تعداملی
نشان میدهد تعامل بین شرایط آزمایش و کنترل معنادار نیست .یعنی اینله شدیب خدط ریرسدیون
برای هر دو شرایط آزمایش و کنترل یلسان است .همچنین نتایج جدول فوق بدا توجده بده مقددار(.
 )f=12و سطح معناداری ( ) .Sig = 72 .در مرحله پیش آزمون نشان میدهد که پدس از حدذف اثدر
متغیرهای همپراش تفاوت معناداری بین پیش آزمون در دو شرایط آزمایش و کنترل وجود ندارد .این

اثر بخشی آموزش مهارتهای سبک زندیی بر افزایش میزان صمیمت عاطفی در دانشجویان متاهل شهر تهران

به این معنا است که پیش فرض استفاده از تحلیل کواریانس برقدرار اسدت .همچندین

127

مقددار 11. (f

 )f=23و سطح معناداری ( ) .Sig = 00 .2در اثر اصلی در مرحله پس آزمدون نشدان مدیدهدد کده
تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون بین یروه آزمایش و کنترل وجود دارد .از ایدن رو بدا
توجه به نتایج جدول  1که نشان می دهد میداننین یدروه آزمدایش در مرحلده پدس آزمدون( .251
 ) =M56بیشتر از یروه کنترل ( ) M = 24/66است میتوان نتیجه یرفت که آموزش مولفههدای
سبک زندیی موجب افزایش صمیمیت زوجین شده است.
جدول  3تحلیل کواریانس با حذف اثر پیش آزمون جهت بررسی تفا وت نمره پس آزمون صمیمیت عاطفی
زوجین در دو یروه
منبع تغییر

مجموع مجذورات

Df

میاننین مجذورات

.Sig

F

مجذور اتای سهمی

پیش آزمون

65 .56

1

65 .56

21 .

1. 61

05 .

اثر اصلی

198. 06

198. 06

02 .

5. 66

17 .

اثر تعاملی

33. 99

33. 99

33 .

97 .

03 .

خطای باقیمانده

909. 78

11

کل

34879

15

1
1

34. 99

نتایج جدول فوق با توجه به مقدار( )f= 97 .و سطح معناداری ( ) .Sig =33 .در اثر تعاملی نشدان
میدهد تعامل بین شرایط آزمایش و کنترل معنادار نیست .یعنی اینله شیب خط ریرسیون برای هدر
دو شرایط آزمایش و کنترل یلسان است .همچنین نتایج جدول فوق با توجه بده مقددار(f(=61 .1و
سطح معناداری ( ) .Sig=21 .در مرحله پیش آزمون نشان میدهد که پس از حذف اثدر متغیدرهدای
همپراش تفاوت معناداری بین پیش آزمون در دو شرایط آزمایش و کنترل وجود ندارد .ایدن بده ایدن
معنا است که پیش فرض استفاده از تحلیل کواریانس برقرار اسدت .همچندین مقددار  )f=66 .5(fو
سطح معناداری ( ) .Sig= 02 .در اثر اصلی در مرحله پس آزمون نشان میدهد که تفاوت معنداداری
بین پیش آزمون و پس آزمون بین یروه آزمایش و کنترل وجود دارد .از این رو بدا توجده بده نتدایج
جدول  1نشان میدهد میاننین یروه آزمایش در مرحله پس آزمون(

29. 90

= ) Mبیشدتر از یدروه
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کنترل ( ) M = 24. 66است میتوان نتیجه یرفت که آمدوزش مولفدههدای سدبک زنددیی موجدب
افزایش صمیمیت عاطفی زوجین شده است.
نتایج اماری پژوهش نشان داد که آموزش مولفههای سبک زندیی مبتنی بررویلدرد روانشناسدی
فردی باعث افزایش صمیمیت عاطفی در یروه ازمایش شده است .با توجده بده نتدایج جددول 1کده
نشان می دهد میاننین یروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از یروه کنترل است میتوان نتیجه
یرفت که آموزش مولفههای سبک زندیی موجب افزایش صمیمیت عاطفی زوجین شده است.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش بدا مطالعدات بیتدر ( ،)1993لویدان وهملداران ( ،)1993یدوردون و دوراندا
( ،)1999سادیلج و هملاران ( )2009هماهندگ وهمسدو مدیباشدد .بیتدر ( )1993در پژوهشدی
برروی  47زوج درار نارضایتی زناشویی نشان داد که تغییر سبک زندیی باعث همسویی زوجدین در
انخاب اهداف ،ویژییهای شخصیتی ویرایش اجتماعی میشود .وی همچندین آشدلار سداخت کده
تغییر سبک زندیی با تغییر ارزشها تغییر اولویتهای زندیی وسبب نزدیلتر شدن زوجین به یلدینر
میشود .لویان وهملاران ( )1993نیز در پژوهشی برروی  129زوج که داوطلبانه جهت شرکت در
کالسهای تغییر سبک زندیی مراجعه کرده بودند با استفاده از یروه درمانی نشان دادند که :اوال تغییر
سبک زندیی زوجین ،رضایت آنها از زندیی ورابطه زناشویی افزایش مییابد ،دوما تغییر سبک زندیی
توأم با افزایش یرایش اجتماعی میباشد .سوما رویلرد تغییر سبک زندیی باعث همسانی زوجین در
سبک زندیی می یردد به یونه ای که زوجین سبک زندیی کنترل یر ،ییرندده و .. .. .را رهدا کدرده
وسبک زندیی مبتنی بر یرایش اجتماعی را به کار میییرند .پس با توجه به نتدایج پدژوهش حاضدر
میتوان دریافت که زندیی خانوادیی به دلیل مواجهه با موقعیتهای غیر قابل پدیش بیندی وشدرائط
دشوار زندیی پیوسته به راهنما واموزشهای متعددی نیاز دارد تا بتواند بدراین مشدلالت غلبده کندد
وخانواده مسیر رشد وتلامل خود را به سالمت طی کند( .نوابی نژاد.)1383،
در پایان میتوان یفت مداخالت مبتنی بر نظریه آدلر به زوجین کمک میلند تا بتوانند با مقداطع
حساس دوران رشد ،با بحرانهای زندیی وبا تغییرات به وجود آمده در زندیی سازیار شوند وعمللرد
خود را افزایش دهند تا اندازه ای که از تمام ظرفیت هایشان به طور کامل اسدتفاده نمایندد .درتبدین

اثر بخشی آموزش مهارتهای سبک زندیی بر افزایش میزان صمیمت عاطفی در دانشجویان متاهل شهر تهران

129

این یافته میتوان یفت که تغییر در سبک زندیی با تغییر در عقاید و افلار فرد همراه است .همچنین
النوها ،طرحها ونمونههای عادتی رفتار ،هدفهای دراز مدت فرد نیز تغییدر مدیکندد .بددیهی اسدت
زوجین با تغییر در عقاید ،النوها وتبیین شرایط خانوادیی واجتماعی وشخصی خود از احساس امنیدت
خاطر وسازیاری بیشتری برخوردار خواهند شد وصدمیمیت عداطفی و رضدایت آنهدا نیدز از یلددینر
افزایش خواهد یافت.
کتابنامه:
اعتمادی ،عذرا ؛ نوابی نژاد ،شلوه ؛ احمدی ،سید احمد ؛ فرزاد ،ولی اهلل ( .)1385بررسی اثربخشی
زوج درمانی شناختی – رفتاری برصمیمیت زوجین مراجعه کنندده بده مرکدز مشداوره در شدهر
اصفهان .مجله مطالعدات روان شدناختی دانشدلده ی علدوم تربیتدی وروان شناسدی ،دانشدناه
الزهرا(س) دوره  ،2شماره  ،1صص.87-69
اولیاء ،نریس ( .)1385تاثیر آموزش غنی سازی زنددیی زناشدویی برافدزایش صدمیمیت زوجدین.
فصلنامه خانواده پژوهی شماره  / 6تابستان.
آدلر ،آ .)1370( .روانشناسی فردی .ترجمه زمانی شرفشاهی .راپ دوم .تهران  :انتشارات تصویر.
باقری ،اشرف ( .)1389رابطه بخشودیی ،کمال یرایی وصمیمیت با رضایت زناشویی در جانبدازان
وهمسران آنها .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشناه آزاد اسالمی واحد اهواز.
برنشتان ،ف .ه ،وبرنشتان ،م .ت .)1380( .روشهای درمدان مشدلالت زناشدویی .ترجمده ی ح.
توزنده جانی ،و ن .کمال پور .مشهد  :نشر مرندیز.
بشیری ،مژیان ؛ علیزاده ،حمید ؛ کرمی ،ابوالفضدل ( .)1386بررسدی ویژیدیهدای روان سدنجی
وهنجار یابی پرسشنامه شیوه زندیی ( )BASIS_Aبرروی جوانان  18تا  40سال .مجله تازهها
وپژوهشهای مشاوره ،جلد  – 6شماره .21
پورغفاری ،سیده سویل ( .)1389بررسی اثربخشدی آمدوزش مرلفدههدای سدبک زنددیی مبتندی
بررویلددرد روانشناسددی فددردی بررضددایت زناشددویی در بددین پرسددتاران متأهددل زن بیمارسددتان
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دکترینجویان دزفول .پایان نامه کارشناسی ارشد مشداوره ،دانشدناه آزاد اسدالمی واحدد علدوم
وتحقیقات خوزستان.
ثنایی اکر ،باقر .؛ "ازدواج ،اننیزههدا وپرتنداههدا وسدالمت آن " ؛ پدژوهشهدای تربیتدی ؛ 3و4
 ،1375،صص .43- 19
خمسه ،اکرم ؛حسینیان ،سیمین ( .)1387بررسی تفاوتهای جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در
دانشجویان متأهل .مجله مطالعات زنان سال  6شماره  1بهار وتابستان.
سودانی ،منصور ؛ مهرابی زاده هنرمند،مهناز؛ فرحبخش ،سارا ( .)1388بررسی اثربخشی آموزش به
شیوه شناختی – رفتاری بربهبود عمللرد خانواده زوجین ناسازیار .مجله دسدت آوردهدای روان
شناختی ( علوم تربیتی وروان شناسی) دانشناه شدهید رمدران اهدواز ،دوره رهدارم ،شدماره 2
صفحات .71 -86
عامری ،فریده ؛ نورباال ،احمد علی ؛ اژه ای ،جواد؛ رسول زاده طباطبائی ،کداظم .)1382( .بررسدی
تاثیر مداخالت خانواده درمانی راهبردی در اختالفات زناشویی .مجله روانشناسدی 59-:)3( 7،
.47
کاظمی ،پروانه ( .)1388بررسی اثر بخشی برنامده ارتقداء کیفیدت زنددیی زوجدین بررضدایتمندی
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