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 چکیده

انجام ) شوهرهازن و (همسران ای تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش مداخله   :مقدمه
 .شده است
دسـترس   درگیـری    نمونـه به روش   که   زن و شوهر   450وضعیت سازگاری زناشویی   نخست   ،آزمایشیدر یک بررسی     :کار  روشمواد و   

را داشـتند  از بین آنهایی که بیشترین ناسازگاری زناشویی        زن و شوهر     80سپس  . نامه انریچ بررسی شد     پرسشکمک    انتخاب شده بودند، به   
 10 سـاعت طـی   15زندگی به مـدت   ای تغییر شیوه  سپس روش مداخله.شدندگواه جای داده دو گروه آزمایشی و     در  تصادف   بهب و   انتخا

اطالعـات  برخی . بررسی شد میزان سازگاری زناشویی در هر دو گروه        دوباره   پس از آن     وای بر روی گروه آزمایشی اجرا         دقیقه 90جلسۀ  
 .شدند تحلیل tآزمون کمک  بهها  داده. گردیدندآوری گردشیوه زندگی سنجش نامه  پرسشکمک  بهالزم 
 ترتیـب در ابعـاد موضـوعات     شیوه زندگی موجب کـاهش ناسـازگاری زناشـویی بـه      تغییر  ای   که روش مداخله  ها نشان دادند      یافته: ها  یافته

دار نشـان دادنـد       آزمـون تفـاوت معنـی       پـس میانگین نمـرات دو گـروه در        . شود  و روابط جنسی می   کشمکش  ، مدیریت مالی، حل     شخصی
)05/0p<.(  

 .شود  میهمسرانای شیوه زندگی موجب کاهش برخی ابعاد ناسازگاری در  کارگیری روش مداخله ه ب:گیری نتیجه
 

 زوج درمانی، شیوه زندگی ناسازگاری زناشویی، :کلیدواژه
 

 
 مقدمه

ــویی   ــازگاری زناش ــایت از ازدواج و س ــداوم آن رض در ت
 همسـران زیرا وجـود ناسـازگاری در روابـط         . مهمی دارد نقش  

، )1997،  2اوریلـی  و   1کامینگ(وظایف والدینی   دشوارشدن  به  
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 همســرانمیـزان سـالمت جسـمانی و بهداشـت روانـی      کـاهش  
، )1997، 5 و ســندرا4هلــن، 3رویتزو؛  هــ1996، 2 و آالن1دمــو(

، احسـاس   )1995،  6نـاک (میزان رضـایت از زنـدگی       شدن    کم
ــایی  ــتر بتنه ــیچ(یش ــالن7پ ــکال در   و)1991، 8 و گ ــط اش رواب

 .انجامد می) 2000، 9نیولون(اجتماعی 
ــه ــای برنام ــادی ه ــرای   زی ــه ب ــه    در ازدواج  مداخل از جمل

 و  10فـوورس  ( ازدواج ازپـیش     همسـران   سازی   آماده  های  برنامه
   از ازدواج  پــس ســازی  غنــی هــای ، برنامــه)1993،  11الســون

  همسران   برای   ازدواج  مشاورهو  ) 2000،  13وار بک  و 12نیکولس(
معرفــی شــده ) 1985، 16 و لــیمن15 هلــم،14 ســیمون(ناســازگار 

، 18 و پـاور 17 چمپیـون  (  ازدواج  مشـاوره   پـژوهش  در ایـن  . است
 .ای بررسی شده است عنوان روش مداخله  به)2000

مشاوره ازدواج عمـری بـیش از چنـد      شاید بتوان گفت که     
برخی از رویکردهایی   ). 1985 سیمون و همکاران،  ( دهه ندارد 

الگوهـای  :  ازانـد   درمانی شناخته شده است عبـارت      که در زوج  
تحلیلــی و  رویکردهــای شــناختی، رویکردهــای روان رفتــاری،

 ). 2000چمپیون و پاور،( رویکردهای سیستمی
بــر پایــه شــیوه یکــی از رویکردهــای مهــم در ایــن زمینــه، 

شـیوه زنـدگی هسـته مرکـزی        . لر است دیدگاه آد  از 19زندگی
نظریــه روانشناســی فــردی اســت کــه در بســیاری از تظــاهرات 

آدلـر  ). 1989،  21و پیت  20زبریج( داردبازتاب  روانشناختی فرد   
ایــن مفهــوم را بــه عنــوان خــود، شخصــیت، فردیــت، یگــانگی 

ــکل  ــت  شخصــیت، ش ــده فعالی ــرد  دهن ــای خــالق ف ــیوۀ  وه  ش
 و آنسباچر،   22آنسباچر( ده است کار بر  هبا مشکالت ب  رویارویی  

1956.( 
درمانی آدلری چه بر رشد فـردی و چـه بـر              مشاوره و روان  

نـده  ر، دربرگیمشکالت والدین و روابط زناشویی متمرکز باشد  
ه اطالعــات، یــهمــدلی و ارتبــاط، ارا : اســتدوازده مرحلــه 

هـا، فراموشـی     تصریح، تشـویق، تفسـیرهای شـناختی، دانسـتنی        
ــاطفی آســیب  ــاوت تجــارب ع ــت، عال زا، متف ــشــدن، تقوی ق ی

).  1998 ،23اســتین(گیــری مجــدد و حمایــت  اجتمــاعی، جهــت
بررسـی  مفاهیمی از خـانواده کـه در ایـن دیـدگاه شناسـایی و               

هـا،   قدرت، مرزها، تعلقات، اتحـاد، نقـش      : عبارتند از شوند    می
هـا و الگوهـای       هـا، اسـطوره    ها، شـباهت   قواعد، مکمل، تفاوت  

). 1378،  26 به نقل از کارلسـون     ،25گرا  و مک  24والش(ارتباطی  
و ناامیـدی  های آدلری در خانواده بر رشد و تغییر حالت           درمان

، 27اسـتین و ادواردز (د  نـ کیـد دار  أروابط بین اعضای خـانواده ت     
1999.( 

هــا، ایجــاد  کیــد بــر افــزایش تمــاسأ تهمســراندر کــار بــا 
 از  همکاری بین آنها، آموزش ابـراز احساسـات، ایفـای نقـش،           

های جدیـد   و تمرین نگرش  پیشین  میان برداشتن سبک زندگی     
ای  هـای آموزشـی و مشـاوره    برنامـه ). 2001اسـتین،  (باشـد   مـی 

 بـا   1919وانشناسـی فـردی از سـال        بـر پایـه دیـدگاه ر       همسران
کنون   شد و تا   آغاز  کارهای آدلر در مراکز راهنمایی کودک       

ــدین  ــا در  الگــوچن ــدوین و اثربخشــی آنه ــا ت ــزایش  از آنه  اف
هـای   برخی از این تالش    .سازگاری همسران بررسی شده است    

مـــؤثر ای آمـــوزش   جلســـه10برنامـــۀ : عبارتنـــد ازپژوهشـــی 
ــدین  ــرای والـ ــتماتیک بـ ــایر دینـــک() STEP (28سیسـ  و 29مـ

، )1999،  32 و کـارلوس   31نقـل از واتـس       بـه  ،1998 ،30کـی   مک
ــدین فعــال  ــوپکن()  APP (33برنامــه وال ــه1993 ،34پ ز نقــل ا ، ب

ــان ــا هم ــم  ،)ج ــه روش نظ ــی ب ــۀ آموزش ــت   برنام ــی مثب  35ده
)TPPDW  ()و ) جـا   نقـل از همـان       به ،1995،  37 و نلسون  36الت

 .)1996، 39شپیرو( )PPP (38برنامۀ کاربردی والدین
ــانواده   از آن ــه خ ــه در زمین ــا ک ــانی و زوج ج ــانی  درم درم

کـار بـرده شـده در ایـران کمتـر مـورد               ای به   های مداخله   روش
میـزان  ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی           انـد،      قرار گرفته  بررسی

ای تغییـر شـیوۀ زنـدگی بـر سـازگاری             اثربخشی روش مداخله  
 1      .انجام شده استهمسران 

 
 کار روشمواد و 
گیری    بهره اب 1382در سال   پژوهش از نوع آزمایشی و      این  

 گـواه آزمون با دو گروه آزمایشی و  آزمون و پس از طرح پیش 
دچـار ناسـازگاری زناشـویی      همسـران    برای انتخاب    .شدانجام  
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38- Practical Parenting Program 
39- Shapiro 



 

ــان  450نخســت  ــاطق شــمال، زن و شــوهر از می شــهروندان من
گیـری    روش نمونـه  به    شهر تهران  جنوب، شرق، غرب و مرکز    

نامه رضـایت     کارگیری پرسش  هدر دسترس انتخاب و سپس با ب      
منـاطق  نخسـت   در ایـن مرحلـه      . شـدند زناشویی انریچ آزمـون     

تی از شـمال شـهر، چهـارراه لشـگر از مرکـز،             سـی   ونک و مینی  
آباد و شـهرری از جنـوب، افسـریه از شـرق و شـهرزیبا و         خانی

 سـپس بـرای    شهرک المپیک از غـرب تهـران انتخـاب شـدند؛       
شـد کـه در آن پرسشـگران        مراجعه  ها    خانههمسران به   انتخاب  

پس از انتخاب محله و کوچه با مراجعه به منازل و ضـمن بیـان               
هــای  نامــه  و بــا کســب اجــازه از آنهــا پرســشهــدف پــژوهش

کـه  زن یـا شـوهر       80در مرحله بعد    . پژوهش را تکمیل کردند   
ــد انتخــاب    ــزان ناســازگاری زناشــویی بودن دارای بیشــترین می

، جـدا    سال 15سابقۀ ازدواج کمتر از دو سال و بیشتر از          . شدند
بیمـاری  داشتن    و دلیل تعارض شدید   هبزندگی کردن همسران    

عنوان معیارهـای حـذف در        به روانی   های  یا اختالل دنی  بمزمن  
دو گـروه   در  نفـر    80تصـادف ایـن      بهگاه   آن. نظر گرفته شدند  

و نفر   50گروه آزمایشی   در  . شدندگواه جای داده    آزمایشی و   
علت انتخاب تعـداد    . رفته شد  گ درنظرنفر   30گواه  برای گروه   

روه آزمایشـی   ها، احتمال افت نمونه در گـ       نامساوی برای گروه  
هـا در گـروه آزمایشـی         افـت نمونـه   شمار  است که   گفتنی  . بود
 . مورد بودشش

نامـه رضـایت       پرسش ،مورد نیاز های    دادهآوری    گرد برای  
کـار بـرده    بهشیوۀ زندگی  سنجش  نامۀ   زناشویی انریچ و پرسش   

سـلیمانیان و  آن را الی ؤ سـ 47فـرم   کـه   نامـه انـریچ       پرسش. شد
انــد و در ایــن  نمــوده ایــران هنجاریــابی در) 1373(نــژاد  نــوابی

کـه  نامـه     نسخۀ اصـلی ایـن پرسـش       از   ،کار برده شده    رسی به رب
فــوورس و (اســت گرفتــه شــده باشــد  مــیپرســش  115دارای 

، ) 1997( لسون و السونرا اآن پرسشی  15فرم ). 1989السون، 
 25و  فــرم ) 1993(فــوورس و الســون را آن پرسشــی  47فــرم 

 .نمودنـد هنجاریابی و معرفی    ) 1998 (1سبایوادرا  آن  پرسشی  
نامــه بــا روش ضــریب آلفــای  فــرم کوتــاه ایــن پرســشروایــی 

پایـایی آن بـه   و   )1373سلیمانیان و نوابی نژاد،      (95/0کرونباخ  
 )1376مهـدویان،    ( 94/0روش بازآزمایی به فاصلۀ یک هفتـه        

روایـی  ضـریب   )1993(و السـون    فـوورس   . دست آمده است   هب
ــه پرســش ــالینی  را در کــار نام ــین ب ــا 85/0ب ــ95/0 ت دســت  ه ب
نامـه    ابعاد سازگاری مـورد سـنجش در ایـن پرسـش          . اند  آورده

، حـل تعـارض،     همسـران ، روابـط دوتـایی      شخصیموضوعات  
مسایل مـالی، اوقـات فراغـت، روابـط جنسـی، تربیـت فرزنـد،               

در ایـن   . هستندگیری مذهبی     ارتباط با اقوام و دوستان و جهت      

  و باشـد    مـی  235و بیشـترین نمـره       47نمره  مترین  کنامه    پرسش
ــر     ــا زی ــرات آنه ــه نم ــرادی ک ــی از  150اف ــت دارای میزان  اس

 .ناسازگاری زناشویی هستند
نامه سنجش شیوۀ زندگی با الهام از ابعـاد چندگانـه             پرسش

نامـۀ   و پرسـش  ) الگـوی درخـت شـیوۀ زنـدگی       (شیوۀ زندگی   
نامـه    پرسـش این  . تدوین شد پژوهشگر  کیفیت زندگی، توسط    

محورهای فرعی این   . مواردی از شیوۀ زندگی بود    یرندۀ  گدربر
مدیریت مـالی، نگـرش بـه زنـدگی،         : نامه عبارت بود از     پرسش
نگـری    از وقت، بهداشت روانـی، ارتباطـات، آینـده        گیری    بهره

 روایـی . هـا  هـدف های فرعـی بـرای نیـل بـه      و روش ) ها  هدف(
همبســتگی . شــدبررســی  روایــی محتــوابــه روش نامــه  پرســش

پایـایی   و میـزان  78/0ضـریب آلفـا     پایـه   نامه بـر      درونی پرسش 
 64/0روش بازآزمایی بـا فاصـله دو هفتـه          کمک    بهنامه    پرسش

 1  . دست آمد هب
ــه پرســش ــای  نام ــت یادشــده ه ــیش در دو نوب ــۀ پ از مرحل

گـواه   آزمایشـی و  هـای  بـر روی گـروه  و پـس از آن  آزمایشی  
 یر شیوۀ زندگی شـامل مراحـل      ای تغی   روش مداخله  .نداجرا شد 

 :و محتوای زیر بود
شامل آشنایی، تشویق   : ه اطالعات یهمدلی، ارتباط و ارا   ) 1

 ه اطالعات، ایجاد امید، اطمینان دادن، تشـویق بـه         یو تهییج، ارا  
تصـریح، تشـویق    ) 2؛  همکاری و کمک به افزایش عزت نفس      

شامل شناخت تکالیف زنـدگی، بررسـی اهـداف و          : و ارزیابی 
 ؛ ، ارزیـابی اهـداف و عملکـرد گذشـته      پیشـین لیف زندگی   تکا

شـامل آگـاهی از    : گسترش شناخت جدیـد و متمـایز شـدن         )3
ــداف و روش    ــدوین اه ــدگی، ت ــالیف زن ــداف و تک ــای  اه ه

، کمک به اعضاء برای پذیرش نیاز به تغییـر، تشـویق            جایگزین
گذشـته، بخشـش    باورهـای    و   هـا   اعضاء به کنارگذاشتن هدف   

ــر   ــران، مقصـ ــود   دیگـ ــه خـ ــز بـ ــر و تمرکـ ــتن همسـ  ؛ ندانسـ
شامل گسترش بینش به سوی اهـداف،       : دوبارهگیری    جهت )4

، پیشـین توسعۀ نگرش جدیـد در زنـدگی، شکسـتن الگوهـای            
تشـویق بـه توسـعه و همکـاری بـا           هـای جدیـد و        برداشتن گـام  

شامل تشـویق بـه متمـایز       : ایفای نقش، تهییج و تغییر     )5؛  همسر
، اجـرای   پیشـین ، شکستن الگوهـای     نوهای    شدن، برداشتن گام  

شـیوۀ ایفـای نقـش، تشـویق بـه          کمـک     بههای جایگزین    روش
احسـاس  بـرانگیختن   در زنـدگی واقعـی و       نو  های    برداشتن گام 
ــ  ــد و مس ــابی و تلخــیص  )6؛ لیتئوتعه ــت، ارزی ــامل : حمای ش

تغییـر، ارزیـابی میـزان      راسـتای   حمایت برای تـداوم تـالش در        
 .های گذشته هخالصه جلسبازبینی تغییر و 

_______________________________________ 
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را گفتگـو، بحـث،   هـا   هاسـت کـه محتـوای جلسـ    گفتنـی  
تکالیف هـر جلسـه در      . داد  تمرین و انجام تکلیف تشکیل می     

گـزارش    و شـد   میانجام  همسران  از جلسه با همکاری     بیرون  
هـا   و محدودیت ها    نارسایی ؛گردید  میه  یآن در جلسۀ بعد ارا    

همـۀ  . شـد  میتعیین  از میان برداشتن آنها     های   بررسی و روش  
 90 جلسـه  10 سـاعت در  15مـدت   هاعضای گروه آزمایشی ب 

از آمـوزش تغییـر     صورت یـک جلسـه در هفتـه          های و ب    دقیقه
هـای    مـودنی زیـک از آ   هـر   . شیوه زنـدگی برخـوردار شـدند      
 3 ســاعت کــار گروهــی و 12گــروه آزمایشــی مجموعــاً در 

ــاعت  ــتس ــای  نشس ــرکت  ه ــردی ش ــدف ــوالً در . نمودن معم
ــرهــای  نشســت دی تکــالیف و مشــکالت موجــود بررســی  ف

نشست کننده در     های شرکت   شمار آزمودنی بیشترین  . شد می  
درمانگر اصـلی پـژوهش     . بود  نفر 20گروهی برای هر گروه     

بـرای  . مرد و دارای تحصیالت دکتری در رشته مشـاوره بـود          
 دو نفـر از  ،ثیر شخصیت درمانگر در نتـایج پـژوهش    أکنترل ت 

دارای ترتیـب     بـه درمانی کـه      وره و روان  در مشا باتجربه  افراد  
 کارشناسـی ارشـد و دانشـجوی دکتـرا بودنـد نیـز              تتحصیال

درمـــانگران روش  هـــر یـــک از کمـــک. شـــرکت نمودنـــد
گـروه آزمایشـی    همسران  ای را بر روی یک گروه از          مداخله

نمـرات سـه    دسـت آمـده از مقایسـه          های به   یافته. اجرا کردند 
داری را نشان  انگر تفاوت معنیها با سه درم گروه از آزمودنی

است که کتابچه آموزش روش شیوه زنـدگی بـا          گفتنی  .نداد
چنین  هم. یات تدوین و در اختیار درمانگران قرار گرفت       یجز

آغاز از  پیش  جلسه هماهنگی    ،یک روش یکسان  برای ایجاد   
ــه  ــان الزم برگــزار شــد مداخل ــا اطمین ــرای ت ــهب  شــدن  توجی

 .دست آید بهدرمانگران 
گفته شد افراد گروه گواه  به  ،آزمون  اجرای پیش هنگام  در  

از آنها آزمون گرفتـه خواهـد شـد تـا           دوباره  ماه  دو  که پس از    
چنـین از آنهـا      هم. ود ش وضعیت سازگاری زناشویی آنها تعیین    

توانند در جلسات     خواسته شد درصورتی که عالقمند باشند می      
خواهـد شـد    ماه پس از آزمون دوم برگـزار         ای که یک    مشاوره

شـرکت در آن جلسـات اختیـاری بـود و هـیچ             . شرکت نمایند 
ماه پس از    ها یک   رعایت حقوق آزمودنی  برای  . ی نداشت شرط

کــه گــواه گــروه افــراد آزمــون بــرای آن دســته از  انجــام پــس
 مشـاوره گروهـی     هـای   ه جلسـ  ،داوطلبانه مراجعـه کـرده بودنـد      

 . برگزار گردید
 مسـتقل  tآمـاری  ون آزمـ کمـک    بهدست آمده    ههای ب   داده

 .شدندتحلیل 

 ها یافته
ــن  ــانگین س ــردان می ــورد م ــی  م ــال  8/34±4/5بررس و س
چنین میانگین مـدت     هم .سال بود  8/30±6/5میانگین سن زنان    
میـــانگین شـــمار  ســـال و 95/10±05/5هـــا  ازدواج آزمـــودنی

ــا  ــدان آنه ــود دوفرزن ــر ب ــایش  .  نف ــروه آزم ــنی گ ــانگین س می
؛ میـانگین مـدت      سال 20/34±23/4گواه   و گروه    6/3±86/33

ــی   ــروه آزمایش ــراد گ ــروه 86/10±66/5ازدواج اف ــواه و گ  گ
فرزنــدان افــراد گــروه   شــمار ؛ میــانگین  ســال42/4±27/11

ــی  ــ و59/2±23/1آزمایش ــواه روه  گ ــزان و ؛ 77/2±07/1گ می
گواه  افراد گروه    %90 افرادگروه آزمایشی و     %4/86تحصیالت  

الت سـایر افـراد بـاالتر از        و تحصـی  در سطح دبیرستان و دیـپلم       
 برای مقایسه میـانگین سـنی، مـدت         tآزمون آماری   . بوددیپلم  

برای مقایسه وضعیت   دو    فرزندان و آزمون خی   شمار  ازدواج و   
داری را    تفـاوت معنـی   گـواه   تحصیلی در دو گروه آزمایشی و       

 . ندنشان نداد
های  برای اطمینان از شرایط مساوی گروه     مداخله،  از  پیش  

آزمون دو گـروه از نظـر         میانگین نمرات پیش  گواه  شی و   آزمای
 دار  تفـاوت معنـی   مقایسـه شـد و      وضعیت سـازگاری زناشـویی      

آزمـون سـازگاری       پـس  های  همقایسه نمر . دست نیامد   آماری به 
گواه  و ی آزمایشهای  گروه نشان داد که بین گروه دو  زناشویی  
 ).1 جدول( داری وجود دارد یتفاوت معن

اعضای روش تغییر شیوه زندگی  بخشی    اثرسی   برر منظور به
شـیوۀ  آزمـون     آزمون و پـس     پیش  تفاضل نمرۀگروه آزمایشی،   

، انحـراف  87/3میـانگین  ( گـروه آزمایشـی    دو زندگی در بـین   
ــار  ــانگین (و گــواه ) 22/4معی ــار 08/0می ) 63/3، انحــراف معی

مقایسـه شـد؛ دو گـروه    هـای مسـتقل     گـروه t آزمـون کمک  به
 ).01/0p< ،28/3=t(ری داشتند دا تفاوت معنی

 
آزمون سـازگاری     آزمون و پس    مقایسه میانگین نمرات پیش    -1جدول  

 نمـرات اصـلی   کمـک     بـه (گـواه    آزمایشـی و     های  زناشویی در گروه  
 )نامه پرسش

 میانگین ها گروه آزمون
 )انحراف معیار(

 نمره
t 

سطح 
 داری معنی

 14/134 گروه آزمایشی آزمون پیش
)38/13( 

 23/139 گروه گواه 
)51/12( 

65/1
- N.S. 

 73/145 گروه آزمایشی آزمون پس
)83/18( 

 60/136 گروه گواه 
)39/17( 

11/2 05/0 



 

 مقایسه ابعاد نـه گانـه سـازگاری زناشـویی در بـین گـروه                -2جدول  
ــایش  ــه(گــواه و گــروه آزم ــسکمــک  ب ــون و  نمــرۀ تفاضــل پ آزم

 )آزمون پیش

سطح 
 داری معنی

 میانگین tنمره 
 ) معیارانحراف(

 ابعاد سازگاری ها گروه

01/0 60/2 
69/1) 77/3( 

 37/0-) 67/3( 
 آزمایش 

 گواه
ــوعات  موضــــــ

 شخصی

N.S. 16/0 
 73/0) 80/4( 
 57/0) 92/4( 

 آزمایش 
 گواه

 ارتباط دوتایی

05/0 39/2 
 85/0) 96/2( 
 70/0-) 36/3( 

 آزمایش 
 گواه

 حل تعارض

001/0 51/3 
 94/0) 69/2( 
 03/1-) 58/2( 

 آزمایش 
 گواه

 مدیریت مالی

05/0 69/0 
 70/0) 99/2( 
 27/0-) 01/3( 

 آزمایش 
 گواه

های  فعالیت
 اوقات فراغت

05/0 17/2 
 08/1) 22/3( 
 37/0-) 91/2( 

 آزمایش 
 گواه

 روابط جنسی

N.S. 32/1 
 50/0) 59/3( 
 50/0-) 56/3( 

 آزمایش 
 گواه

 وظایف والدینی

N.S. 37/1 
 12/0) 51/2( 
 60/0-) 49/2( 

 آزمایش 
 گواه

بستگان ارتباط با 
 و دوستان

N.S. 
15/0 
16/0 

 19/0) 93/2( 
 10/0) 66/2( 

 آزمایش 
 گواه

گیری  جهت
 مذهبی

 
شـیوه  روش  تغییـر   ایـن فرضـیه پـژوهش کـه         برای بررسی   

مقایسـه   ،شـود   زندگی موجب کاهش ناسازگاری زناشویی می     
آزمـون و     پـیش  یهـا   هتفاضـل نمـر   (نمره سـازگاری زناشـویی      

آزمـون  کمک    بهدر بین دوگروه آزمایشی و گواه       ) آزمون پس
t در ه نمـرۀ سـازگاری زناشـویی        نشان داد ک  های مستقل    گروه

طور  هب) 56/12، انحراف معیار    61/11میانگین   (گروه آزمایشی 
، انحراف معیـار  -63/2میانگین (داری بیش از گروه گواه     معنی

که روش  نشان داد   این یافته   . )01/0p<  ،67/4=t(است  ) 34/13
تغییر شیوۀ زندگی موجب افزایش میـزان سـازگاری زناشـویی           

گانــه ســازگاری  ســپس ابعــاد نــه. شــده اســتدر بـین همســران  
کمـک آزمـون      زناشویی در بین دو گروه آزمایشی و گـواه بـه          

 مقایسه شد تا میزان تأثیر روش تغییر شیوۀ زنـدگی بـر             tآماری  
ــو   ــاد، م ــر یــک از ابع ــرد  ه ــرار گی ــدول (رد بررســی ق ). 2ج

دهد بین دو گروه آزمایشی و        نشان می  2جدول  که  گونه    همان
حـل  ،   مسـایل مـالی    ،شخصـی هـای موضـوعات       گواه در مؤلفه  

در  .داری وجــود دارد تعــارض و روابــط جنســی تفــاوت معنــی
  .بین دو گروه دیده نشدداری  یمعن تفاوت سایر موارد

 بحث 
روش تغییـر شـیوه زنـدگی قابـل         این بررسی نشان داد کـه       

موجـب تغییـر و   آن کـارگیری    ه بـ   و آموزش و یادگیری اسـت    
مهـم اسـت   آن رو این موضـوع از  . شود میبهبود شیوه زندگی   

دچار ناسازگاری زناشویی ممکن است      همسران   که بسیاری از  
های خود   ها و دیدگاه     اختالف سلیقه   و وجود تفاوت شخصیتی  

 هــای  را بــه تفــاوت هــای زنــدگی و برنامــههــا  هــدفدر زمینــه 
گیـری    از پی  ،را غیرقابل تغییر دانسته     آن  و فرهنگی نسبت داده  

 آن برای حل مشکالت و افـزایش سـازگاری زناشـویی ناامیـد            
قـل از واتـس و      ن به   ،1996 شپیرو، ،1995 الت و نلسون،   (شوند

هـای انـدکی    بررسـی که  با آن  .)2001  استین، ؛1999 کارلوس،
پیرامــون ار گیــری روش تغییــر شــیوه زنــدگی کــ در زمینــه بــه

 و   واتـس ؛2002،   اسـتین (است  ناسازگاری همسران انجام شده     
روش دهد که     ی این بررسی نشان می    ها  یافته،  )1999،    کارلوس
هـای    یکـی از روش   تـوان     مـی ای تغییر شیوه زنـدگی را        مداخله

 .دانستهمسران مشاوره و روان درمانی مؤثر 
د کـه   نـ  زنـدگی عناصـری وجـود دار       در روش تغییر شـیوه    

چنـین   هـم . دنآمده پایدار باشـ     وجود هغییرات ب تشود    موجب می 
را همسـران   ثیر این روش بر سـازگاری       أاین عناصر چگونگی ت   

ثیر روش تغییر شیوه    أگونگی ت چبرای شناخت   . ندنک  توجیه می 
 بایـد بـه نکـات       ،زندگی در کاهش میزان ناسازگاری زناشویی     

  و  ، فردیـت    خـود، شخصـیت    روش بـر  ایـن    :زیر اشـاره داشـت    
باورهـای او   ،    او بـا مشـکالت    رویارویی     هر فرد، شیوه    یگانگی
   زنـدگی    او بـه     کلـی    و نگـرش     زنـدگی    خود، مشکالت   درباره

  تغییــر شــیوه).  1956آنســباچر وآنســباچر، (گــذارد  تــأثیر مــی
،   استین (  است   در زندگی  های نو   هدف سوی ه ب   حرکت  زندگی

   شده  ارزیابیهمسران   زندگی    های   هدف   روش   این  در ).2001
  زندگیپیشین    دنبال آن شیوه   ه ب .شود  می    ترسیم های نو   و هدف 
   جدیـد زنـدگی در پـیش        ترسـیم و تکـالیف    نـو   ، شـیوه      بررسی
 دنبـال    زنـدگی نو    تکالیف نو بر پایه      شود و رفتارهای     می  گرفته
 شـیوه  ،ای روش مداخلـه یـن  اکـارگیری   بـه در نتیجـه  . شـود   می

 با همسـر     و شود  پذیر می   انعطاففرد   یابد،  زندگی فرد تغییر می   
بر ). 1999  و ادواردز،   استین(کند     پیدا می    سازگاری  و فرزندان 

انجـام     مراجـع   روی  اگـر هـر درمـانی    فته شده کـه   پایه گ همین  
   روی  کــاری در واقـع   او تغییـر نیابـد    زنــدگی  شـیوه  ولـی شـود  

روش  ایـن  ،روایـن  از ). 2001،  استین (  است  نشده  انجام  راجعم
ــده گدربردرمــانی بیشــتر  . همســران اســتابعــاد شخصــیتی یرن

درمـانی بـا تغییـر و اصـالح         این روش   پس از دریافت    همسران  



 

را ، الگوهای زنـدگی و کیفیـت زنـدگی        تعاملی خود الگوهای  
کـه ایـن روش     توان انتظار داشـت       بنابراین می . بخشند  بهبود می 

همســران در پــی درمــانی اثــرات پایــدار و درازمــدتی را بــرای 
 .داشته باشد
   زنـدگی   تغییـر شـیوه      این بود که روش      دیگر پژوهش   یافته

،  شخصــیهــای زناشــویی در ابعــاد  باعــث کــاهش ناســازگاری
از سـوی   . شـود   مـی   روابـط جنسـی   و بهبود    اقتصادی    مشکالت

هـای   کـه در زمینـه    سـرانی   همبـرای   درمـانی    ایـن روش     ،دیگر
   وظـایف    انجـام   چگونگی ،  فراغت   اوقاتگذران    ، شیوه   ارتباط
   مـذهبی  گیریسـو  و  دوستانو بستگان  ارتباط با    شیوه،    والدینی

 . ناسازگاری داشتند اثرگذار نبود
 باید گفـت    شخصیبعد  ثیر این روش بر     أماهیت ت در زمینه   

ــای  ویژگــیکــه  ــر شخصــیه ــردی ه ــای ف  یــک از  و رفتاره
.  آنهـا باشـد      فـردی    بـین    تعـامالت   زمینه  تواند پیش   می ،همسران

همسران  میان    تعامل  قواعد  گیری  رفتارهای فردی موجب شکل   
بـا    کـه سـازگاری زناشـویی       انـد     نشـان داده  هـا     بررسی  .شود می

ــط  ــران  رواب ــان همس ــاهم) 83/0(می ــین و تف ــردی  ب ) 69/0 (  ف
 یـا   شخصـی موضوعات   ). الف 1382احمدی،(همبستگی دارد   

 زعنوان یکـی ا     به ،های رفتاری یکدیگر    عبارتی پذیرش سلیقه   به
در ایـن   . انـد   عوامل اصلی در سازگاری زناشویی شـناخته شـده        

 و  2بـه بازخوردهـای مثبـت، نـاکونزی       ) 1998 (1سـیلیمن زمینه،  
و   4 کانـاری   و به کنارگذاشـتن عالیـق فـردی      ) 1995 (3راجرز

هـایی    ویژگیبودن    برابری و مثبت   به ادراک ) 1992 (5استفورد
اشـاره   بـازبودن     و بینـی  بشاش بودن، امیدوار بودن، خوش    چون  

سـازگاری  یـاد شـده      که با بهبـود عوامـل        اند  نشان داده کرده و   
  ها و رفتارهـای      سلیقه  بنابراین پذیرش . یابد  میزناشویی افزایش   

  او  از سـوی  پـذیرفتنی     دیگـر بـروز رفتارهـای     بیـان     بـه و  همسر  
میـان همسـران ایجـاد     در   تفاهم  برقراری  را برای   تواند زمینه   می
 و   شخصـی     رضـایت    موجـب   فـردی میـان   بهبود تعامالت   . کند

   کـه    اسـت    هـدفی    همـان   ایـن . شـود    مـی   بهبود روابط اجتماعی  
 . کند دنبال می   زندگی  تغییر شیوه روش و  فردی شناسی روان

 در همسـران ود سـازگاری  بهبـ در  تغییر شیوه زنـدگی     تأثیر  
و  )1995( و راجـرز      نـاکونزی هـای     با یافته زمینه مدیریت مالی    

روابط جنسـی نقـش      .سو است   هم )2001( 7مالهرب و   6 گریف
چنین بخشی  مهمی در افزایش صمیمیت زن و شوهر دارد و هم    

 ).  ب1382احمدی،( کند مین میأاز هدف ازدواج را ت
در زناشویی نیز   های    مکشکشدر حل   همسران  بهبود توانایی   

ها   های گزارش شده در سایر پژوهش       سو با یافته    همبررسی حاضر   

ثبت نسـبت بـه زنـدگی و        مبینی و نگرش     افزایش خوش است که   
 موجب افـزایش  را  تغییر مثبت در نگرش به خود و جهان پیرامون          

 .)10،1992اتکینسونو  و9لسی ، 8لیتل(دانند  میسالمت روانی افراد 
مـؤثر   نـوع     انتخـاب کلی این بررسـی نشـان داد کـه          طور    به
   زناشـویی   دچـار ناسـازگاری   همسـران      بـه    کمک   برای  مداخله
 یـا چنـد بعـد از ابعـاد            بـر یـک     ای  مداخلـه   هر روش .   است  مهم

 بر    که   روشی   گفت  شاید بتوان . تواند مؤثر باشد     می  ناسازگاری
 .ارد مؤثر باشد وجود ند  ابعاد ناسازگاری تمامی

بـه شـرح    محـدودیتهایی   با  پژوهش حاضر   های    یافتهتعمیم  
از جلسـات  ) شوهران(استقبال کم مردان  : زیر روبرو بوده است   

 های سازگاری زناشـویی صـرفاً   درمانی موجب شد آزمون    زوج
ها کار دشـواری      سازی نمونه همتاچنین   هم .دتکمیل شو زنان  با  

. انجـام شـد   سـازی سـنی     راسـتای همتا  هـایی در     بود که تـالش   
 اقتصـادی متفـاوت     -های اجتماعی  از موقعیت همسران  انتخاب  

 از جملـه    ،هـا   تصـادفی آنهـا در گـروه      کـردن    شهر و جـایگزین   
، با این وجود  . هایی برای حذف متغیرهای ناخواسته بود      فعالیت
تحصـیالت، نـوع شـغل،      میزان   فرزندان،   شمارهایی چون     متغیر

گی ممکن است نتایج  وضع خانواد ودر زندگیپیشین تجارب  
 .داده باشدثیر قرار أرا تحت ت

ای مطـرح در      هـای مداخلـه    شـود، سـایر روش      پیشنهاد مـی  
صـورت عملیـاتی تـدوین و        ه بـ  همسرانهای    درمان ناسازگاری 

چنین نتایج حاضر نشـان داد کـه روش تغییـر            هم. شوندآزمون  
هــای زناشــویی در ابعــاد    شــیوه زنــدگی بــرای ناســازگاری   

و بستگان  لدینی، ارتباط با    ااوقات فراغت، وظایف و   های   برنامه
 بنـابراین الزم    ؛نبـوده اسـت   مـؤثر   گیری مـذهبی    سـو دوستان و   

های  ای برای بهبود ناسازگاری    ترین روش مداخله   است مناسب 
پیشـنهاد  . ، بررسـی و معرفـی گـردد       یادشـده زناشویی در ابعـاد     

ی میزان و چگونگی اثرگذاری روش تغییر شیوه زندگ       شود    می
ــان در  ــروهمی ــی    گ ــیلی و فرهنگ ــیتی، تحص ــنی، جنس ــای س ه
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