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، با نگاه «آگاه»از ازدواج  شیمشاوره پ یچهاروجه یالگو نیتدو
 رش،یپذ ،یآن بر آگاه یاثربخش یو بررس یو فرهنگ یبوم

 پس از ازدواج ییزناشو یو سازگار یریپذتیمسئول

  یحسن طهران دیمحمد س
، واحد کرمانشاه یمشاوره، دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو

 .رانیا، کرمانشاه
  

 .انری، اکرمانشاه، دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه * ییکاکابرا وانیک

  

 .رانیواحد کرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد  یریحسن ام
  

  

  چکیده
افراد مجرد در آستانه ازدواج  یبرا« از ازدواج شیمشاوره پ» یبوم یالگو نیحاضر تدوهدف از پژوهش 

نسبت  یریپذتیو مسئول رشینسبت به خود و همسر، پذ یآن بر آگاه یاثربخش ی)زوج خواستگار( و بررس
و  «یکاربرد» نوعاز لحاظ هدف، از  یپس از ازدواج است. طرح پژوهش ییزناشو یسازگار زیبه همسر و ن

 هینظر»پژوهش( از نوع  یفیالگو )بخش ک نیاجرا که در دو مرحله انجام شده، در مرحله تدو وهیاز نظر ش
پژوهش( از نوع  ی)بخش کم یو در مرحله اثربخش« افراد خبره ستهیتجربه ز»و  «یمضمون لیتحل» ،«یانهیزم

الگو،  نیاست. در مرحله تدو« همراه با گواه یریگیآزمون، پپس آزمون،شیپ»و به روش  «یشیشبه آزما»
 ینید یهاو آموزه یمورداستفاده مشاوران و متخصصان داخل یامشاوره یهامربوط به ازدواج، روش اتینظر

 یابیشد. در مرحله ارز نیاز ازدواج تدو شیمشاوره پ یقرارگرفته و الگو یمربوط به ازدواج موردبررس
کننده به از ازدواج مراجعه شیمشاوره پ افتیدر یزوج( از افراد متقاض 22) نفر 44الگو، تعداد  نیا یاثربخش

از روش مشاوره  یشیشدند. گروه آزما یبندمیتقس یدر دو گروه مساو یطور تصادفمرکز مشاوره، به
 اطالعات یآورجمع یبهره بردند. برا یامشاوره یهاروش ریاستفاده کردند و گروه گواه از سا شدهنیتدو

ماه  4آزمون( و بعد از حداقل (، بعد از مشاوره )پسآزمونشیاز روش مصاحبه ساختارمند، قبل از مشاوره )پ
 یآزمون ت زیو ن انسیوار لیتحل یاز روش آمار جینتا لیتحل ی( استفاده شد. برایریگیپس از ازدواج )پ

 یآگاه»مفهوم  نییاست از تع ارتالگو، عب نیپژوهش در بخش تدو نیا جهیمستقل استفاده شد. نت یهاگروه
عنوان مقوالت به« مهارت»و « تناسب»، «تشابه»، «سالمت»چهار بعد  نییو تع یعنوان مؤلفه اصلبه «رشیو پذ
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اند، از ازدواج بهره گرفته شیمشاوره پ یالگو نیکه از ا یافراد دهدینشان م جینتا ،ی. در مرحله اثربخشیفرع
 یشتریب رشیخود و همسر، پذ یهایژگینسبت به و یباالتر یسطح آگاه ز( ا1P≤0/0) داریبه شکل معن

بهتر  ییزناشو یسازگار زینسبت به رفتار خود در قبال همسر و ن یشتریب یریپذتینسبت به همسر، مسئول
 برخوردارند.

   .ییزناشو یسازگار ،یریپذتیمسئول رش،یپذ ،یاز ازدواج، آگاه شیمشاوره پ :هاواژهکلید
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  همقدم
ترین نهاد اجتماعی و کانون آرامش فرد و جامعه است. خانواده یکی از ارکان خانواده مهم

رود و بنیان و اساس اجتماع بر تشکیل خانواده نهاده شده است اصلی جامعه به شـمار می
(. دسـتیابی بـه جامعه سالم، آشکارا درگرو سالمت خانواده و تحقق خـانواده 1395)خاکسار، 

برخورداری افراد آن از سـالمت روانـی و داشـتن رابطـه مطلـوب بـا یکدیگر است سـالم، 
 (.2003، 1)برن اشتاین و برن اشتاین

زیربنای تأسیس یک خانواده ازدواج است. ازدواج پیوندی است که پایه و اساس ارتباط 
ین و شعائر دهد و در آن زن و مرد از طریق کششی ناشی از غرایز و آیانسانی را تشکیل می

شوند تا واحد پویای طور کامل تسلیم یکدیگر میشوند، آزادانه و بهو عشق به هم جذب می
(. در 2006، 2؛ اشتوتزر و برونو1397خانواده را ایجاد کنند )گودرزی، شیری و محمودی، 

حقیقت انسان نیاز دارد همسری انتخاب کند که در جوار او به آرامش و سعادت دست یابد. 
های جسمی و درستی هدایت نشود باعث بسیاری از مشکالت و ناراحتینیاز فطری به اگر

 (.1395شود )خاکسار، روانی می
ترین انتخاب در زندگی آنان است )کیان و ترین و اساسیدر بین جوانان ازدواج مهم

ی تیغ و لبهبرانگیز نیز بوده و به مانند د(؛ اما ازدواج یک مسئله پیچیده و چالش2018، 3لیچر
، 4کند چراکه در سوی دیگر آن یک زندگی پر از تعارض است )الرسون و هولمنعمل می

های جوان با شماری از روابط، وظایف و (. در آغاز زندگی مشترک، زوج1994
اند )گورمان، لیبو و رو هستند که سابقاً تجربه آن را نداشتههای جدیدی روبهمسئولیت

(. نرخ باالی طالق در اوایل ازدواج 1383؛ اصالنی، 1996، 6م و جنسن؛ ترنهول2019، 5ساندر
های شدیدی را در اوایل رابطه زناشویی ها تعارضتوجهی از زوجدهد درصد قابلنشان می

های اخیر و به دالیل گوناگون (. در دوره2006، 7کنند )اولسون و دی فرینخود تجربه می
های الزم پیش از ی شده است. ضعف در آگاهیهای متعددنهاد خانواده دچار آسیب

ازدواج، انتخاب نامناسب در ازدواج و نیز نداشتن مهارت الزم برای زندگی زناشویی 
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تیلور،  ؛1397رود )میر محمد صادقی، زا برای خانواده به شمار میهایی از عوامل آسیبنمونه
(. ازآنجاکه ازدواج 1397اعتمادی، رضوی، جزایری، احمدی و  ؛2001، 1لیلیس، لمون و لین

ها نیاز به آموزش در مورد چگونگی دهد، زوجمسائل جدیدی پیش روی زوجین قرار می
مقابله با این مسائل دارند )پرهیزگار، اسماعیل زاده ساعیه، اکبری کامرانی، رحیم زاده و 

 (.2017تهرانی زاده، 

های آموزش و مهارت ندازی دورهاهایی برای تدوین و راههای اخیر تالشدر دوره
افزایی افراد برای داشتن یک زندگی خانوادگی موفق صورت پذیرفته است. درواقع هدف 
نهایی آموزش پیش از ازدواج کمک به استحکام و ثبات ازدواج، کاهش نرخ طالق و ارتقاء 

ی پیش ها(. برنامه1397یابی به خودآگاهی است )میر محمدصادقی، کیفیت ازدواج و دست
سازی پیش آماده»شوند مانند از ازدواج طیف وسیعی دارند و با عناوین مختلف مشخص می

ها دو عنصر مشترک یعنی ؛ اما در همه این برنامه«3آموزش پیش از ازدواج»و « 2از ازدواج
، 4کند )سرنها کمک میوجود دارد که به موفقیت زندگی زوج« آموزش»و « مهارت»

اند های قبل از ازدواج شرکت داشتهدهد افرادی که در آموزشنشان میها (. پژوهش2008
نگرش مثبتی نسبت به آموزش قبل از ازدواج و اثرات آن دارند و آن را رویداد ارزشمندی 

دهد های مختلف داخلی و خارجی نشان می(. همچنین پژوهش1382دانند )خمسه، می
با سطوح باالتر رضایتمندی و تعهد در ازدواج های آموزش پیش از ازدواج، شرکت در برنامه

؛ خاکسار، 1394تر تعارض و نیز کاهش نرخ طالق در ارتباط است )عباسی، و سطوح پایین
؛ ویلیامسون، تریل، 2010، 5؛ پاروت و پاروت1398و  1397؛ رضوی و همکاران، 1395

طورکلی در زدواج بههای آموزش پیش از ا(. برنامه7،2016؛ ویل2014، 6برادبوری و کارنی
طورکلی های بین فردی و بهمدت در مهارتفراهم آوردن دستاوردهای مفید، سریع و کوتاه

ها عالوه بر تأثیر بر رشد فردی (. این برنامه2003، 8کیفیت روابط مؤثرند )کارول ودورتی
های هارتهای ارتباطی مانند م، با ارتقاء مهارت(1394جمشیدیان نائینی، یونسی و قادری،)
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حل مسئله و کاهش خطر مشکالت ارتباطی در آینده، تأثیر زیادی بر بهبود کیفیت زناشویی 
تواند ( و می2003، 2؛ هالفورد2014، 1ها و کاهش احتمال طالق دارند )برگر و دیماریازوج

تر نسبت به مشاوره زوجین )پس از ازدواج( و استفاده از آن ای برای نگرش مثبتدریچه
 (.2018، 3؛ ویلیامسون، هامت، رز، کارنی و برادبوری2014)ویلیامسون و همکاران، باشد 

تواند در حذف یا کمرنگ شدن عوامل تهدیدکننده روابط متغیر دیگری که می
(. 2011، 5است )استوتزمن« 4مشاوره قبل از ازدواج»زناشویی نقش به سزایی داشته باشد 

زوج خواستگار )یک دختر و یک پسر( به یک  مشاوره پیش از ازدواج به معنی مراجعه
عنوان همسر آینده است. مشاوره پیش از ازدواج، مشاور متخصص برای ارزیابی انتخابشان به

های زندگی، آگاهی از معیارهای انتخاب همسر، پذیرش نقش جنسیتی فرصت ارتقاء مهارت
های پایداری ازدواج ی از مؤلفهعنوان یکتواند بهطور میآورد و همیندر ازدواج را فراهم می

(. مشاوره پیش از 2014به شمار رود )شاه حسینی، حمزه گردشی و کاردان سوراکی، 
شان و اهمیت و اهداف ازدواج، به زنان و مردان آگاهی و دانش ارتباط با خود و همسر آینده

مصطفوی و  ؛ ترکیان،2004، 6دهد )مورای و مورایازدواج و زندگی زناشویی را ارائه می
ای گونهجای مداخالت درمانی است، به(. در واقع این مداخالت پیشگیرانه به2020پیرزاده، 

توانند به مشکالت موجود یا احتمالی خود پی برده یا از طرف مشاور مشکالت که زوجین می
کننده زوجین شرکت(. 2007، 7ها تشخیص داده شود )هاوکینز، بلنچارد، بالدوین و فاستآن

تر از در برنامه مشاوره پیش از ازدواج، افزایش تفکر مثبت در مورد رابطه، درک عمیق
کنند )کالوزلی و ای و بهبود ارتباطاتشان را گزارش میعنوان یک مهارت حرفهازدواج به

توان دریافت های مرسوم در مشاوره پیش از ازدواج، می(. با مشاهده روش2020، 8گراس
، از اهمیت 11«پذیریمسئولیت»و  10«پذیرش»و  9«آگاهی»فزایش عنصر ها اکه در اغلب آن
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و  1«رضایتمندی زناشویی»ها افزایش سطح ای برخوردار است و هدف نهایی این برنامهویژه
 است. 2«سازگاری زناشویی»

های آموزشی های موجود آمادگی پیش از ازدواج در دنیا، معطوف به دورهبیشتر برنامه
رنامه مدونی برای مشاوره فردی پیش از ازدواج به معنی دقیق آن وجود گروهی است و ب

های مذهبی ندارد و مشاوره قبل از ازدواج بیشتر اوقات توسط روحانیون کلیسا در محیط
طرف در اغلب کشورها، ( و این در حالی است که ازیک2004، 3شود )برون و هیلانجام می

( 2004، 4کنند )الرسون و اسمالیاردی را تکمیل نمیها مشاوره پیش از ازدواج استاندزوج
و از طرف دیگر به دلیل تغییر در شرایط اجتماعی، روابط جوانان پیش از ازدواج نیز در حال 

( و این ضرورت روزآمد شدن آموزش و 2019، 5تغییر است )کالید، هاوکینز و گلوبی
لگوی مدونی برای مشـاوره پـیش از کند. در ایران نیز امشاوره پیش از ازدواج را روشن می

ازدواج، متناسـب بـا بافـت فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد )اختیاری امیری، فرحبخش، 
( در پژوهش خود در پی 1394(. گلزاری و کمن )1397کالنتر هرمزی و سلیمی بجستانی، 

ازدواج و  گام مراحل ازآشنایی تابهتبیین الگویی جهت همسرگزینی شایسته و ارائه گام
تدوین چارچوب دینی علمی مشاوره همسرگزینی و پیش از ازدواج برآمدند. در این پژوهش 

از طرف وزارت ورزش و جوانان به « سند ملی مشاوره پیش از ازدواج»عنوان مبنای که به
ظاهر، سن، سطح و رشته  ای عبارت است از:رود، معیارهای موردبررسی مشاورهشمار می

ها، فرهنگ خانواده، همسانی فکری و عقیدتی ت اجتماعی و سطح خانوادهتحصیلی، وضعی
پذیری، حسن خلق، در مسائل اجتماعی و سیاسی، شغل، تندرستی، استقالل، مسئولیت

داری و ایمان، شایستگی گرایی، سالمت روان، سالمت شخصیت، دینپاکدامنی، میزان برون
ای مردان( و انگیزه و توان فرزندپروری. گویی، سخاوت و بخشندگی )برخانوادگی، راست

 -2پذیرش -1ترتیب پیشنهاد شد: اینگام مشاوره ازدواج بهبهدر این برنامه مراحل گام
های تکمیل فرم مالک -5های همسرگزینی فرم مالک -4آموزش  -3مصاحبه اولیه 

شناختی نهای روابرگزاری آزمون -7استخراج و خالصه نمودن تردیدها  -6همسرگزینی 
پیگیری.  -11بررسی بیشتر  -10بندی جمع-9بررسی سالمت روان و تناسب شخصیت  -8
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های الگوی پیش از ( نیز در پژوهش خود به تدوین مؤلفه1397اختیاری امیری و همکاران )
اند. در این الگو با محور قرار دادن مفهوم ایرانی پرداخته -ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسالمی

ای( و شرایط فرآیند مشاوره پیش از ازدواج بر اساس ارزیابی شرایط علّی )زمینه ،«کفویت»
دهی شده است. شرایط علّی عبارتند از: بستر فردی، بستر گر )موانع( کفویت، سامانمداخله

ها و اهداف، ایمان، تقوا، اخالق نیکو خانوادگی، میزان بلوغ، سبک زندگی، نیازها، خواسته
ها، شتابزدگی، مقاومت، مداخله گر )موانع( نیز شامل اختالف خانواده وکفویت و شرایط

اسمعیل طالیی،  عدم تعهد، تحوالت اجتماعی، سخت گیری و تمایزات فرهنگی است.
نیز در پژوهش خود با موضوع  (1398شریعتمدار، برجعلی، فرحبخش و خونین زاده )

های مورد نیاز درازدواج، کمال های اسالمی، در تعیینخواستگاری مبتنی بر آموزه
پذیری، پاکدامنی، داشتن صالحیت اداره های ایمان، کفویت اعتقادی، مسئولیتویژگی

زندگی مشترک، اصالت خانواده و کفویت شخصیتی، فرهنگی و فکری، قومیت خانواده، 
شغل، سوابق خانواده، روایت کنونی فرد و اهدافش را از نکات مهم برای انتخاب همسر و 

 اند.ایسته ارزیابی دانستهش
های پیش از ازدواج توسط مشاورین، هنوز یک الگوی مدون و با وجود انجام مشاوره

کاررفته های بهمبتنی بر نظریه روشن و نیز با توجه به شرایط جامعه ایرانی وجود ندارد. سبک
ان متفاوت است در فضای مشاوره پیش از ازدواج، گوناگون و بسته به سلیقه یا دیدگاه مشاور

و عدم وجود یک نظریـه یـا الگـوی منسـجم و کارآمـد بومی و وابسته به فرهنگ ایرانی، 
موجب شده تا مشاوران و روانشناسـان، زبـان مشترک و واحدی بـرای سـنجش و ارزیـابی 

(؛ بنابراین همسو با 1397ها نداشته باشند )اختیاری امیری و همکاران، اثربخشـی مشاوره
ف پژوهش حاضر، ضروری است برای دست یافتن به پروتکل جامع مشاوره پیش از هد

منظور های بومی کشور تالش نمود. در این راستا مطالعه حاضر بهازدواج، متناسب با ویژگی
تدوین یک روش اجرایی مشاوره پیش از ازدواج، با توجه به نظریات مطرح در مورد ازدواج 

رهنگی کشور و نیز بررسی اثربخشی این روش، بر روی کیفیت و مبتنی بر شرایط بومی و ف
روابط زوجین بعد از ازدواج در ابعاد آگاهی نسبت به خود و همسر، پذیرش و 

 پذیری نسبت به همسر و نیز سازگاری زناشویی پس از ازدواج، انجام شده است.مسئولیت

 روش پژوهش
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شیوه اجرا، در مرحله تدوین الگو و از نظر « کاربردی»پژوهش حاضر با توجه به هدف، 
تجربه زیسته »و « 2روش تحلیل مضمونی»، «1اینظریه زمینه»)بخش کیفی پژوهش(، از نوع 

و با طرح « 4شبه آزمایشی»و در مرحله اثربخشی )بخش کمی پژوهش(، از نوع « 3افراد خبره
مطالعه در این است. جامعۀ آماری مورد« 5پیگیری همراه با گواه -آزمونپس -آزمونپیش»

کننده به مراکز مشاوره پژوهش، کلیۀ مراجعین دختر و پسر مجرد )زوج خواستگار( مراجعه
 1398الی  1395های جهت دریافت مشاوره پیش از ازدواج در شهر تهران در بین سال

گیری در دسترس و از بین مراجعین عمومی باشد. گروه نمونه با استفاده از روش نمونهمی
افت مشاوره پیش از ازدواج به دو مرکز مشاوره در تهران )روشنا و نیک روان( جهت دری

زوج( از افراد متقاضی دریافت مشاوره پیش  22نفر ) 44انتخاب شد. از میان این افراد، تعداد 
بندی طور تصادفی در دو گروه مساوی تقسیمکننده به مرکز مشاوره، بهاز ازدواج مراجعه

های استفاده کردند و گروه گواه از سایر روش« آگاه»از روش مشاوره  شدند. گروه آزمایشی
( مراجعه دو نفری به مرکز 1ای بهره بردند. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از: مشاوره

( داشتن 3( عدم تصمیم قطعی به ازدواج در زمان مراجعه، 2مشاوره )زوج خواستگار(، 
( توانایی تکلم و درک. معیارهای خروج از پژوهش 4تحصیالت حداقل خواندن و نوشتن، 

( غیبت یا عدم 2( تصمیم به عدم ازدواج با دیگری پس از فرآیند مشاوره، 1عبارت بود از: 
 همکاری در هر یک از جلسات مشاوره.

ای و روش تحلیل در مرحله تدوین الگوی مشاوره پیش از ازدواج، از روش نظریه زمینه
های تحقیق کیفی در خصوص ترین روشای یکی از قوینظریه زمینهمضمونی استفاده شد. 

پردازی برای استخراج نظریه از درون سازی و نظریهمنظور نظریههای انسانی است و بهپدیده
های ذیل ای ابتدا گام(. با استفاده از روش نظریه زمینه2008، 6ها است )استرواس وکربینداده

های صورت پذیرفته آوری پژوهشهای ازدواج موفق و جمعبررسی نظریه-1برداشته شد: 
شناسی روابط زوجین و تعارضات های مربوط به آسیببررسی نظریه-2در این خصوص. 

های بررسی نظریه-3های صورت پذیرفته در این خصوص. آوری پژوهشزناشویی و جمع
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رفته در این های صورت پذیآوری پژوهشهای انتخاب همسر و جمعمربوط به مالک
ای مورداستفاده مشاوران و متخصصان داخلی در های مشاورهمطالعه روش -4خصوص. 

تجربه »ای مورداستفاده مشاوران، مبتنی بر های مشاورهمشاوره پیش از ازدواج. مطالعه روش
های سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی به مطالعه آموزه -5است. « زیسته افراد خبره

های وتحلیل دادهر مورد ازدواج و انتخاب همسر پرداخته شد. برای تجزیهدینی د
ها ای و تحلیل مضمونی، از روش کدگزاری دادهآمده حاصل از روش نظریه زمینهدستبه

ها و خصوصیات مقوالت استفاده شد. کدگذاری منجر به تشکیل مفاهیم و مقوالت و ویژگی
ذاری در سه مرحله انجام شد، کدگذاری باز یا آزاد، شود. با استفاده از این روش کدگمی

 کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی.
ها، طراحی و تدوین اولیه الگوی مشاوره پیش از ازدواج با پس از استخراج مقوله

ای صورت های مشاورهگیری از تکنیکاستفاده از روش عناصر مشترک و نیز با بهره
تن از  10ی پیشنهادی مشاوره، از طریق ارزیابی و تأیید پذیرفت. سپس روایی الگوی عمل

شده، بر روی بیش ای تدوینکارشناسان ازدواج انجام گرفت. در آخرین گام، الگوی مشاوره
صورت آزمایشی کننده به سه مرکز مشاوره در تهران بهزوج کاندید ازدواج مراجعه 40از 

احل و جلسات مدل مشاوره پیش از ازدواج شده نهایی تدوین شد. مراجراشده و نسخه اصالح
  آمده است. 1در جدول « آگاه»

 : جلسات مشاوره پیش از ازدواج آگاه و اهداف آن1جدول 

 تکالیف محتوا هدف ردیف

جلسه اول 
 )مشترک(

آموزش، 
بررسی 
ابهامات 
 مشترک

بررسی سؤاالت احتمالی؛ چک کردن فرآیند 
آموزش های صورت گرفته؛ آشنایی و مالقات

اصولی که برای موفقیت ازدواج الزم است؛ 
 ارائه

گانه های سهپرسشنامه
های )شخصیت، ویژگی

ها( جهت جنسیتی، نگرش
 ارزیابی و تطبیق نتایج دو طرف

جلسه دوم 
و سوم 

 )انفرادی(

تحلیل و 
آگاهی 
 بخشی

صورت بازخورد دادن به هر یک از مراجعین به
مقابل بر انفرادی در مورد خصوصیات طرف 

ها، بررسی اساس مشاهدات و تحلیل پرسشنامه
ابهامات فردی هر یک از طرفین، بررسی 

نگرش خانواده هر یک از طرفین نسبت به این 
 ازدواج

ارائه کلیدهای بررسی و 
تشخیص به هریک از طرفین 

 برای رفع ابهامات
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ها در سه یق، دادهدر مرحله بررسی اثربخشی این پژوهش )بخش کمی(، با توجه به طرح تحق
مرحله )قبل از مشاوره، بعد از مشاوره و سپس مرحله پیگیری به مدت حداقل چهار ماه بعد 

شده است. بدین منظور ابزار پژوهش )مصاحبه ساختارمند( در بین از ازدواج( گردآوری
 آگاهی»ترتیب اطالعات در مورد چهار فاکتور اینهای آزمایشی و گواه اجرا شد. بهگروه

گونه که پذیرش همسر همان»، «های خود و همسرآگاهی نسبت به تفاوت»، «نسبت به همسر
آزمون )قبل از مشاوره(، ، در مرحله پیش«پذیری نسبت به همسرمسئولیت»و « هست

آوری ماه از ازدواج( جمع 4آزمون )بعد از مشاوره( و پیگیری )بعد از گذشت حداقل پس
نیز مورد « سازگاری زناشویی»ه بر چهار فاکتور فوق، فاکتور شد. در مرحله پیگیری، عالو

« کد گزاری اثر»ها، توسط محقق با روش ارزیابی قرار گرفت. اطالعات حاصل از مصاحبه
های آماری مورد ارزیابی قرار های عددی تبدیل و نتایج حاصله با استفاده از روشبه داده

های آگاهی نسبت به تفاوت»، «سبت به همسرآگاهی ن»گرفت. برای ارزیابی چهار فاکتور 
، از روش تحلیل «پذیری نسبت به همسرمسئولیت»و « پذیرش همسر»، «میان خود و همسر

فقط در مرحله « سازگاری زناشویی»کوارایانس چند متغیره استفاده شد. ازآنجاکه فاکتور 
اس از روش آزمون تی سنجش بود، برای ارزیابی نتایج حاصل در این خرده مقیپیگیری قابل

 دو گروه مستقل استفاده شد.

 هایافته
 الف( بخش کیفی پژوهش: تدوین الگوی مشاوره پیش از ازدواج

های وتحلیل مقولهدر مرحله تدوین محتوایی الگوی مشاوره پیش از ازدواج، پس از تجزیه
های فردی در ویژگی« تشابه(»2فردی و خانوادگی، « سالمت(»1باز، به چهار مقوله محوری 

در تعامالت بین فردی، جهت « مهارت(»4در ویژگی جنسیتی و « تناسب(»3و خانوادگی، 
مبنای »مشاوره پیش از ازدواج دست یافته شد. این بدان معنی است که های مشاور در ارزیابی

مشاور در مشاوره پیش از ازدواج، ارزیابی دو طرف خواستگاری در چهار فاکتور « نظری
، به این معنی «آگاهی و پذیرش»فوق است. از طرفی مقوله انتخابی این الگو، عبارت است از 

واج و هدف از آن است، عبارت است از آگاهی که آنچه حاصل از مشاوره پیش از ازد
عنوان همسر آینده و تأکید بر پذیرش نتایج آن و های طرف مقابل بهبخشی نسبت ویژگی
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ای های احتمالی پس از ازدواج. لذا این الگوی مشاورهآماده شدن برای مواجهه با چالش
  گردد.می های موردنظر مشاهدهمقوله 2گذاری شد. جدول شماره نام« آگاه»

 «آگاه»های مورداستفاده در مدل مشاوره پیش از ازدواج : مضامین و مقوله2جدول 
 مقوله انتخابی های محوریمقوله های بازمقوله
 های دلبستگی و تمایزیافتگی در روابط خانواده اصلیسبک

 زاهای آسیبوارهطرح
 هماهنگی شخصیتی

 هماهنگی سطح هوش
 اخالقی و خانوادگیسالمت فکری، روانی، 

 بلوغ عاطفی و روانی و استقالل فکری
 ایمان، تقوی، اخالق، اصالت، پاکدامنی
 هماهنگی اعتقادی و سبک رفتار مذهبی

 نیازهای اساسی
 ها و باورهانگرش
 های حل مسئله و حل تعارضسبک

 هماهنگی سنی، تحصیلی، اقتصادی و فرهنگی
 هماهنگی سبک زندگی فردی و خانوادگی

 یل روابط بین فردیتحل
 مردانگی(-های جنسیتی )سطح زنانگیتناسب در ویژگی

 آمادگی برای پذیرش نقش جنسیتی
 شرایط، اقتضائات و عرفیات بومی و فرهنگی

 سالمت
 تشابه

 تناسب
 مهارت

 

 آگاهی و پذیرش
 

و بررسی تجارب افراد خبره، « آگاه»ای با توجه به هدف و مبنای نظری الگوی مشاوره
 ترتیب تعیین شد:اینای بهراهبردهای اصلی این روش مشاوره

 به زوج خواستگار درباره عوامل الزم برای داشتن زندگی مشترک موفق.« آموزش» -
 از سطح بلوغ فکری، شخصیت و نگرش افراد.« تحلیل»یافتن  -
 به دو طرف خواستگاری.« بازخورد غیر قضاوتی»ارائه  -
مقام تأیید یا رد ازدواج و واگذار کردن تصمیم به خود افراد قرار نگرفتن مشاور در  -

 پذیری نسبت به انتخاب.و تأکید به مراجعین بر پذیرش واقعیت طرف مقابل و مسئولیت

به این شرح تدوین « آگاه»های عملیاتی الگوی مشاوره پیش از ازدواج همچنین تکنیک
 شد:
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، در هر دو طرف خواستگاری، با ارزیابی میزان بلوغ فکری برای زندگی مشترک -
 های داخل جلسه مشاوره.توجه به نحوه رفتارها و واکنش

پاسخ به سؤاالت و ابهامات احتمالی هر یک از دو طرف خواستگاری، در مورد  -
احتمال بروز مشکالت پس از ازدواج با طرف مقابل، بر اساس مشکالت جاری زوجین در 

 جامعه.
ه بررسی در انتخاب همسر، در چهار بعد سالمت، تشابه، آموزش موارد موردنیاز ب -

 تناسب و مهارت.
یادآوری ضرورت پسند ظاهر در ازدواج و ضرورت ایجاد زمینه الزم برای رؤیت  -

 ظاهر دختر توسط پسر.
تشخیص مشکالت احتمالی در چهار بعد سالمت، تشابه، تناسب و مهارت، بر اساس  -

 ها.مصاحبه اولیه و پرسشنامه
دادن بازخورد به هر یک از طرفین، نسبت به دیگری )در جلسه خصوصی( درمورد  -

کننده و هشدارآمیز، به شکل صریح و روشن، اما بدون قضاوت قطعی و برچسب نقاط نگران
 زنی.

ارائه کلیدهای تشخیصی به طرفین )در جلسه خصوصی( برای ارزیابی موارد  -
 اهده مشاور.دار، مبهم یا مشکوک، در صورت مشمشکل
آگاهی دادن به هر یک از طرفین، برای اتخاذ روش مناسب تعامل با دیگری، در  -

 صورت تصمیم به ازدواج.
 نیز به شرح ذیل تدوین شد:« آگاه»مراحل اجرایی الگوی مشاوره پیش از ازدواج 

مرحله اول )جلسه مشترک هر دو طرف خواستگاری(: چک کردن فرآیند آشنایی و  
های صورت گرفته؛ چک کردن بلوغ فکری و روانی دو طرف؛ بررسی سؤاالت مالقات

احتمالی؛ آموزش اصول موفقیت در ازدواج، ضرورت پسند ظاهر و توجه به ارزیابی چهار 
 بعد سالمت، تشابه، تناسب و مهارت.

های جنسیتی و پرسشنامه سنج وم: ارائه پرسشنامه شخصیت، پرسشنامه ویژگیمرحله د
 نگرش و ارزیابی و تطبیق نتایج دو طرف.

صورت جداگانه(: دادن بازخورد به هر یک مرحله سوم )جلسه انفرادی دختر و پسر به
 ها.از مراجعین، بر اساس مشاهدات و تحلیل پرسشنامه
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خشی اجرای الگوی مشاوره پیش از ب( بخش کمی پژوهش: بررسی اثرب
 «آگاه»ازدواج 

های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد خرده شده شاخصنمرات محاسبه 3در جدول 
، «های میان خود و همسرآگاهی نسبت به تفاوت»، «آگاهی نسبت به همسر»های مقیاس

و پیگیری، بر  آزمون، در مراحل پس«پذیری نسبت به همسرمسئولیت»و « پذیرش همسر»
  ها آورده شده است.اساس نتایج مصاحبه

 ها و نمرات کلی مصاحبه ساختارمندهای توصیفی نمرات خرده مقیاس: شاخص3جدول 
 آماره

 متغیر
 

 مرحله
 پیگیری آزمونپس

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آگاهی نسبت به همسر
 آزمایش

 گواه
8182/2 
3636/2 

79501/0 
84771/0 

9545/3 
1364/3 

84387/0 
88884/0 

آگاهی نسبت به 
 هاتفاوت

 آزمایش
 گواه

5909/3 
3182/2 

90812/0 
71623/0 

5000/4 
9091/2 

67259/0 
68376/0 

 پذیرش همسر
 آزمایش

 گواه
8182/2 
0909/3 

66450/0 
86790/0 

2727/4 
3182/2 

63109/0 
94548/0 

 پذیریمسئولیت
 آزمایش

 گواه
0909/3 
5000/2 

97145/0 
91287/0 

2273/4 
6818/2 

86914/0 
83873/0 

 نمره کل
 آزمایش

 گواه
3182/12 
2727/10 

55491/1 
66710/1 

9545/16 
0455/11 

86387/1 
23558/2 

دهد که نمرات زوجین گروه نشان می 3ها( در جدول شماره شاخص توصیفی )میانگین 
های آزمون یافته است. یکی از مفروضهآزمون و پیگیری افزایشآزمایش در مرحله پس

همگونی ضرایب  تحلیل کوواریانس چند متغیری همگونی ضرایب رگرسیون است. آزمون
های آگاهی نسبت به همسر، آگاهی نسبت ر مقیاسآزمون زیرگرسیون از طریق تعامل پیش

متغیر مستقل )روش مشاوره( در مرحله  پذیری وها، پذیرش همسر، مسئولیتبه تفاوت
ها با متغیر مستقل معنادار نبوده و آزمونپیش آزمون موردبررسی قرار گرفت. تعامل اینپس

هم تحلیل کوواریانس چند های مدیگر مفروضه حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون بود. از
آزمون است که از آزمون در مرحله پس متغیری، بررسی همگونی واریانس دو گروه

 آمده است. 4در جدول  های لون استفاده شد که نتایج آنهمگونی واریانس
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 هاها در خرده مقیاس: نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس4جدول 
 داریمعنیسطح  F df1 df2 متغیر

 پذیریمسئولیت
 هاآگاهی نسبت به تفاوت

 پذیرش همسر
 آگاهی نسبت به همسر

003/0 
145/0 
03/1 
27/1 

1 
1 
1 
1 

120 
120 
120 
120 

873/0 
675/0 
303/0 
250/0 

یک از متغیرهای شده در مورد هیچ، نشان داد که آزمون لون محاسبه4نتایج جدول 
 003/0و  P= 873/0 > 05/0پذیری: نبود؛ }مسئولیتدار موردبررسی از لحاظ آماری معنی

{،  F(1و  120= )145/0و  P=675/0 > 05/0ها: {، }آگاهی نسبت به تفاوت F(1و  120= )
{و } آگاهی نسبت به همسر:  F(1و  120= )03/1و  P=303/0 > 05/0} پذیرش همسر: 

05/0 < 250/0=P  (1و  120= )27/1وF ها نیز تائید ی واریانس{، بنابراین مفروضه همگون
-فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه از آزمون کولوموگرفمنظور بررسی پیششد. به

فرض نرمال اسمیرنوف،( جهت پیش -اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون کولوموگرف
 ارائه شده است. 5بودن توزیع نمرات در جامعه، برای متغیرهای تحقیق در جدول 

فرض نرمال بودن توزیع نمرات اسمیرنوف در مورد پیش -مون کولوموگرف: آز5جدول 
 هازیرمقیاس

 داریسطح معنی اسمیرنوف -کولوموگرف متغیر
 پذیریمسئولیت

 هاآگاهی نسبت به تفاوت
 پذیرش همسر

 آگاهی نسبت به همسر

44/1 
30/1 
16/1 
22/1 

055/0 
052/0 
08/0 
079/0 

شود فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات میمشاهده  5طور که در جدول همان
فرض نرمال بودن توزیع نمرات در دیگر پیشعبارتگردد؛ بهمتغیرهای تحقیق تأیید می

شده بر زیر آزمون برای متغیرهای تحقیق تأیید شد. برای بررسی تأثیر مداخله انجامپس
تغیره استفاده کرد. پس از های پژوهش باید از تحلیل کوواریانس )مانکووا( چند ممقیاس

 آمده است. 6ها نتایج تحلیل در جدول ها و برقراری آنفرضبررسی پیش
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 هاها در خرده مقیاس: نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس6جدول 

 داریسطح معنی خطا df فرضیه F df مقدار نام آزمون
اندازه 

 اثر
توان 
 آماری

 اثر پیالیی
 ویلکسالمبدای 

 اثر هتلینگ
ترین ریشه بزرگ

 روی

263/0 
812/0 
243/0 
243/0 

5/10 
5/10 
5/10 
5/10 

4 
4 
4 
4 

112 
112 
112 
112 

001/0 
001/0 
001/0 
001/0 

354/0 
354/0 
354/0 
354/0 

1 

1 
1 

1 

« آگاه»شود میزان تأثیر روش مشاوره پیش از ازدواج مشاهده می 6طور که در جدول همان
آزمون متغیرهای وابسته، واریانس نمرات پس 35/0این بدان معناست که  بوده است و 35/0

و سطح احتمال نزدیک به صفر، داللت  1مربوط به عضویت گروهی بوده است. توان آماری 
ها آزمون سطوح معناداری همه آزمونبر کفایت حجم نمونه است. همچنین با کنترل پیش

آزمایش و گواه، حداقل دریکی از متغیرهای وابسته  هایبیانگر آن هستند که بین افراد گروه
داری وجود دارد. برای پی بردن به این تفاوت نتایج ها( تفاوت معنی)آگاهی نسبت به تفاوت

، آورده شده 7حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس آنکوا در متن مانکوا در جدول شماره 
 است.

آزمون و های پسمانکوا بر روی میانگین نمره: نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن 7جدول 
 هاپیگیری زیر مقیاس

 متغیر مرحله
درجه 
 آزادی

F 
سطح 

 داریمعنی
اندازه 

 اثر
توان 
 آماری

 آگاهی نسبت به همسر
 آزمونپس

 پیگیری

1 
1 

11/15 
35/17 

000/0 
000/0 

269/0 
297/0 

740/0 
821/0 

 هاآگاهی نسبت به تفاوت
 آزمونپس

 پیگیری

1 
1 

29/44 
63/71 

000/0 
000/0 

519/0 
636/0 

725/0 
0/923 

 پذیرش همسر
 آزمونپس

 پیگیری

1 
1 

21/17 
74/49 

000/0 
000/0 

296/0 
548/0 

0/32 

423/0 

 پذیریمسئولیت
 آزمونپس

 پیگیری

1 
1 

16/12 
63/33 

001/0 
000/0 

229/0 
451/0 

258/0 
333/0 

 نمره کل
 آزمونپس

 پیگیری

1 
1 

73/75 
14/107 

000/0 
000/0 

649/0 
723/0 

545/0 
878/0 
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بر « آگاه»شود، روش مشاوره پیش از ازدواج مشاهده می 7طور که در جدول همان
ها، پذیرش همسر و های آگاهی نسبت به همسر، آگاهی نسبت به تفاوتزیرمقیاس
آزمون مؤثر بوده پذیری نسبت به همسر و نیز نمره کل، در گروه آزمایش در پسمسئولیت

= و f 16/12؛ >001/0P= و 21/17f؛ P<0/001 = وf 29/44؛ >001/0P= و f 11/15است )
001/0P< 73/75؛f 001/0= وP<( این اثربخشی در مرحله پیگیری نیز برقرار است .)35/17 

f 001/0= وP< 63/71؛ f 001/0= وP< 74/49؛ f 001/0= وP< 63/33؛ f 001/0= وP< ؛
14/107f 001/0= وP<طور روه آزمایش بهآزمون و پیگیری گ(؛ بنابراین میانگین نمرات پس

« آگاه»توان گفت روش مشاوره پیش از ازدواج دیگر میعبارتداری متفاوت است؛ بهمعنی
های میان آن داری سبب افزایش سطح آگاهی نسبت به خود و همسر و تفاوتطور معنیبه

شده است و پذیری نسبت به همسر، در گروه آزمایشدو و نیز افزایش پذیرش و مسئولیت
 ی قابلیت اعتماد و روایی الزم است.دارا

فقط در مرحله پیگیری « سازگاری زناشویی»ازآنجاکه در این پژوهش خرده مقیاس 
شد، برای ارزیابی نتایج حاصل در این خرده مقیاس، از روش آزمون تی برای ارزیابی می

گروه  اطالعات توصیفی آزمون تی دو 8مقایسه دو گروه مستقل استفاده شد. جدول شماره 
مستقل برای ارزیابی میزان رضایتمندی زناشویی بین دو گروه آزمایش و گواه را نشان 

 دهد.می

 های توصیفی متغیر سازگاری زناشویی: شاخص8جدول 

 میانگین تعداد متغیر سازگاری زناشویی
انحراف 
 استاندارد

میانگین خطای 
 معیار

 19336/0 90692/0 8181/3 22 گروه آزمایش
 17632/0 82703/0 2727/2 22 کنترلگروه 

داری تفاوت دو گروه، نتایج آزمون تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت برای بررسی معنی
(. با توجه به نتایج آزمون لوین مشخص است که سطح معناداری باالتر از 9)جدول 

سازگاری های مستقل آزمایش و گواه در سازه است، بنابراین واریانس گروه 0.05 مقدار
باشد. با توجه به اطالعات فرض انجام آزمون تی محقق میبا هم برابر هستند و پیش زناشویی

توان دریافت که زیر مقیاس رضایتمندی زناشویی در بین دو گروه ، می7مندرج در جدول 
(. مطابق >001/0P= و 906/5tدار است )آزمایش و کنترل تفاوت دارد و این تفاوت معنی
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آمده، حد باال و پایین هر دو مثبت هستند بنابراین میانگین رضایتمندی دستبهاطالعات 
تر از میانگین گروه کنترل است و تأیید شد که این اختالف زناشویی گروه آزمایش، بزرگ

 از نظر آماری معنادار است.

 ویی: تحلیل آزمون تی مستقل برای دو گروه آزمایش و گواه در مقیاس سازگاری زناش9جدول 

 گیریبحث و نتیجه
انجام این پژوهش، طراحی یک الگوی مشاوره پیش از ازدواج متناسب با شرایط هدف از 

های موفقیت در فرهنگی ایرانی و نیز بررسی اثربخشی آن بر روی برخی از مالک-بومی
پذیری نسبت به انتخاب ازدواج یعنی آگاهی نسبت انتخاب، پذیرش طرف مقابل، مسئولیت

شده مشاوره پیش از ازدواج )آگاه(، دارای دوینو نیز سازگاری زناشویی بود. الگوی ت
ای و نیز مراحل اجرایی است. های مشاورههدف، مبنای نظری، راهبردهای اصلی، تکنیک

افزایش سطح آگاهی و نیز پذیرش مسئولیت انتخاب »ای، هدف اصلی این الگوی مشاوره
است از بررسی چهار باشد و مبنای نظری این الگو، عبارت می« گونه که هستهمسر همان

در « تناسب»های فردی و خانوادگی، در ویژگی« تشابه»فردی و خانوادگی، « سالمت»بعد 
در تعامالت بین فردی در دو طرف خواستگار. راهبردها، « مهارت»ویژگی جنسیتی و 

 ها و مراحل مشاوره پیش از ازدواج نیز روشن شده است.تکنیک
دارای چهارچوب مدون است، « آگاه»از ازدواج  عالوه بر اینکه الگوی مشاوره پیش

ها را نیز که متناسب با شرایط بومی و فرهنگی های متمایزکننده از سایر روشبرخی از ویژگی
ترین آن چهار بعد مطرح شده: سالمت، تشابه، تناسب و ایرانی است، در بر دارد که مهم

ن ایمان دینی، پاکدامنی، به مفاهیمی چو« سالمت»مهارت است. در این روش، تعریف 
نیز از جهاتی متناظر با « تشابه»داری توسعه داده شده است. مفهوم اصالت، صداقت و امانت

 

آزمون لوین 
جهت برابری 

 T df Sig هاواریانس
تفاوت 
 میانگین

تفاوت 
انحراف 
 استاندارد

ها با تفاوت میانگین
 اطمینان %95

F Sig سطح باال سطح پایین 

متغیر 
سازگاری 

 زناشویی
133/0 717/0 906/5 42 000/0 54545/1 26168/0 01736/1 07355/2 
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شأنی در ادبیات فرهنگی در نظر گرفته شده است. همچنین در موضوع مفهوم کفویت و هم
مدنی  شناسی دینی و حقوق، بر اساس نقش زن و مرد در خانواده از منظر انسان«تناسب»

های زنانه و مردانه در زن و مرد به چه زوجین، به این موضوع توجه شده که سطح ویژگی
شناسی جنسیتی، تناسب و تعادل وجود داشته ای باید باشد تا بین آن دو از لحاظ رواناندازه

های افراد برای زندگی ، عالوه بر توجه به سطح مهارت«مهارت»باشد. در نهایت در مفهوم 
نیز در نظر « مهارت توان کنترل هیجانات»، مفهوم تقوی )در ادبیات دینی(، به معنی مشترک

 گرفته شده است.

شده، نتایج ای، بر اساس نمرات مشاهدهدر مرحله بررسی اثربخشی این روش مشاوره
های ای بر سطح آگاهی افراد نسبت به ویژگیپژوهش نشان داد استفاده از این روش مشاوره

طور که هست، های خود و همسر، پذیرش همسر همانهی فرد نسبت به تفاوتهمسر، آگا
پذیری نسبت به همسر و نیز رضایتمندی زوجین، تأثیر مثبتی داشته است؛ مسئولیت

پیگیری  -آزمونپس –آزمون دیگر در گروه آزمایشی در مقایسه نمرات پیشعبارتبه
های موجود در این اند. هرچند بیشتر پژوهشهای موردمطالعه روند افزایشی داشتهزیرمقیاس

مشاوره فردی »است و در زمینه تأثیر « آموزش گروهی پیش از ازدواج»زمینه، محدود به تأثیر 
های پژوهش حاضر با نتایج های اندکی وجود دارد، اما یافتهپژوهش« پیش از ازدواج

(، 1397،1398اران )رضوی و همک (،1395(، خاکسار )1394هایی همچون عباسی )پژوهش
( و وان اپ، فورتیس، وان 2003) 1(، ناتسون و اولسون2016(، ویل )2010پاروت و پاروت )

ها نشان داده شده است که ( همسو است. در همگی این پژوهش2008) 2اپ و کمپل
ای پیش از ازدواج، بر روی کیفیت انتخاب همسر و نیز روابط های آموزشی و مشاورهبرنامه

( در پژوهشی نشان داد که مشاوره پیش 2019) 3جین پس از ازدواج مؤثر است. اودیروبین زو
تواند نقش مؤثری در کیفیت زناشویی داشته باشد. بنابر پژوهش شاه حسینی و از ازدواج می

کند با شناخت خود و ( نیز، مشاوره پیش از ازدواج به افراد کمک می2014همکاران )
زی انتظاراتشان از یکدیگر، ارتقاء مهارت حل مسئله و آگاهی ساشان، روشنشریک زندگی

 از نقاط قوت و ضعف شخصیتی یکدیگر قبل از ازدواج، روابط خود را بهبود بخشند.
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، موجب افزایش «آگاه»نتایج پژوهش حاضر نشان داد دریافت مشاوره پیش از ازدواج 
شود و این یافته با نتایج سایر میسطح آگاهی و نگاه واقع بینانه به ازدواج و انتخاب همسر 

(، 1396(، نوروزی و زندی پور )1395های تجربی همچون پژوهش خاکسار )پژوهش
(، میراحمدی، فاتحی زاده، اعتمادی، 1398رضازاده، صدری دمیرچی و قمری کیوی )

( هم راستا است. 1395(، پاشیب، محمدی، سیدمحرمی و تاتاری )1398جزایری و پسندیده )
مثال عنواناست. به« افزایش آگاهی»های آموزشی و مشاوره پیش از ازدواج اصلی برنامه پایه

را گسترش داد، تأکید روی آگاهی و « PICK» 1( که برنامه پیش از ازدواج2008وان اپ )
 (.1395انتخاب میان فردی دارد )رجبی، عباسی، سودانی و اصالنی، 

پیش از ازدواج موجب باال رفتن میزان در پژوهش حاضر نشان داده شد که مشاوره 
پذیرش افراد نسبت همسر پس از ازدواج است. این یافته با نتایج پژوهش مشتاقی، آتش پور، 

(، ابراهیمی، 1397(؛ سهرابی، میکائیلی، عطا دوخت و نریمانی )1391آقایی و عالمه )
های پیش از ازدواج بر ( مبنی بر اینکه برنامه1394( و عباسی )1398گودرزی و عیسی نژاد )

گذارد همسو است. یکی های تعاملی و ارتباطی با زوجین تأثیر میباورهای ارتباطی و مهارت
(. 2000، 2های ارتباطی که مبتنی بر عدم کنترل بیرونی است، پذیرش است )گالسراز مهارت

باالتر ها قبل از شروع زندگی مشترک، همدیگر را بپذیرند، کیفیت زناشویی هر چه زوج
(. آگاه کردن افراد از وجود چنین باورهایی باعث حل بسیاری از 1995، 3رود )کوردکمی

های نامعقول و عجوالنه که منجر شود و از بسیاری از انتخابمشکالت فردی و اجتماعی می
؛ به نقل از 1386کند )نظری، شود، پیشگیری میبه کشمکش و فروپاشی خانواده می

( در پژوهش خود دریافتند آموزش پیش از 1395جبی و همکاران )(. ر1395خاکسار، 
کنندگی، مخالفت، تغییرناپذیری ازدواج موجب کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد )تخریب

های جنسیتی( در گرایی جنسی و ناهمسانیخوانی، کمالهمسر، توقع و انتظار ذهن
گونه که هست، پذیرش همسر همانشده است و این به معنی دانشجویان مجرد گروه آزمایش

 باشد.می
اند، ای بهره گرفتهدهد افرادی که از این روش مشاورهنتایج پژوهش حاضر نشان می

پذیری بیشتری نسبت به تعامالت زوجینی دارند. همسو با این یافته، پژوهش مسئولیت
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مرادی و و سلیماوی خوشاب،  (2001(، تیلور و همکاران )1398رضازاده و همکاران )
آوری در زندگی زناشویی های پیش از ازدواج، تابدهد برنامه( نشان می2012دهقانی زاده )

کنند، توان روانی بیشتری برد. وقتی افراد با آگاهی و پذیرش بیشتری ازدواج میرا باال می
های دهند. ویژگیبرای کنار آمدن با شرایط مختلف پیش روی ازدواج، از خود نشان می

اند از: خودمختاری باالتر، استقالل، همدلی، تعهد به کار، جدیت، اد تاب آور که عبارتافر
دیده بیشتر است های حل مسئله خوب و روابط خوب با همساالن، در افراد آموزشمهارت

 (.2012)سلیماوی خوشاب و همکاران، 
دی که از این شده در این پژوهش، میزان سازگاری زناشویی افرابر اساس نتایج مشاهده

ها داری باال است. همسو با این یافته، پژوهشاند به شکل معنیای بهره بردهروش مشاوره
ای پیش از ازدواج، موجب کاهش های آموزشی و مشاورهدهد شرکت در برنامهنشان می

؛ پاروت و 2017شود )پرهیزگار و همکاران، تعارض و افزایش رضایتمندی زناشویی می
؛ مرادی، ضیفی، محمدی 2016؛ ویل، 1392؛ قاسمی مقدم، بهمنی و عسکری، 2010پاروت، 

؛ افخمی کیان، 1394؛ لطفی، 1398و  1397؛ رضوی و همکاران، 2015و سریچلو، 
(. زوجینی که سطح آگاهی باالتری نسبت به زندگی مشترک 1394آبادی و شاملو، حسن

ن فردی خود با همسرشان دارند، از دارند و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به تعامالت بی
سطح سازگاری باالتری در روابط زوجین برخوردارند. شاید یک دلیل آن این باشد که این 

( در پژوهش 2018افراد بیشتر به فکر مراقبت از روابطشان هستند. ویلیامسون و همکاران )
اند، اگر بعداً دههای قبل از ازدواج شرکت کرهایی که در آموزشاند زوجخود بیان کرده

« سازگاری»کنند. از طرفی درمانی مراجعه میدر ازدواج نیازی ایجاد شود زودتر جهت زوج
است ولی با آن رابطه تنگاتنگ دارد. رضایت افراد در « رضایتمندی»امری فراتر از مفهوم 

گیرد یابی به اهداف مطلوبشان سرچشمه میها نسبت به دستزندگی تا حد زیادی از باور آن
(. 1،2002؛ به نقل از کاپالن و مادوکس1993؛ برنسین،1997)برون، مادیکس و اسنایدر، 

( نشان داده است احساس رضایت از زندگی و 1998) 2مطالعات طولی هالیچ وجیپرت
یافتنی بستگی دارد، برخورداری از احساس خوب و مطلوب، به داشتن اهداف دست

 3کنند. فنچام و بیچداف خود تعهد بیشتری احساس میخصوص در افرادی که نسبت به اهبه
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طور خاصی اند که اهداف در رضایتمندی از روابط صمیمانه و نزدیک، به( نشان داده2010)
در روابط زناشویی، عاملی مؤثر است. در تبیین این سطح از سازگاری زناشویی افراد 

توان عنصر پذیرش مسئولیت انتخاب کننده از روش مشاوره پیش از ازدواج آگاه، میاستفاده
جای انتظار از دیگری( را بیان نمود. این بدان معنی است که هرچند و تعهد و تالش فردی )به

هایی باشند، اما تالش دارند با آن کنار بیایند ها دارای اختالفات و تنشممکن است این زوج
زندگی باال ببرد. طبق نظر گالسر ها از تواند رضایت آنیا آن را حل کنند و این راهبرد می

(، عمل به تعهدات شخصی، به عمل کردن یا نکردن دیگری به تعهدات خودش 2000)
بستگی ندارد، بلکه اگر تنها یکی از زوجین درست رفتار کند، پس از مدتی تأثیر خوبی 

جای طور که هست )بهتواند ناشی از نگاه همراه با پذیرش همسر همانخواهد دید. این می
 پذیری فردی )پرداختن به خود( باشد.تالش برای تغییر او( و مسئولیت

طورمعمول افرادی که برای مشاوره پیش از ازدواج به مشاور متخصص مراجعه به
و انتظار « آیا این ازدواج مناسب است یا نه؟»کنند، به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که می

بدهد، « خیر»یا « بلی»ص و تجربه خود، به این پرسش پاسخ گیری از تخصدارند مشاور با بهره
آنکه عوامل مختلف و متعددی دهند. حالچه اینکه برخی از مشاوران همین کار را انجام می

اعتماد در مورد سرنوشت یک بینی دقیق و قابلشود یک پیشوجود دارد که مانع از این می
های دیگر، ، متمایز از برخی روش«آگاه»دواج ازدواج داده شود. در روش مشاوره پیش از از

ها است. لذا در این روش بنا بنا بر دادن آگاهی به افراد و واگذار کردن تصمیم به خود آن
بر رد یا تأیید ازدواج نیست. گرایش افراد به اسناد بیرونی )خارجی دانستن ریشه مشکالت(، 

شود. در امر ی رفتارهای خود میجای تمرکز روموجب تمرکز روی رفتارهای دیگران به
صورت ناخودآگاه تمایل دارند مسئولیت انتخاب همسر و موفقیت ازدواج نیز برخی افراد به

یا شکست در ازدواج را بر عهده دیگران اعم از همسر، خانواده یا حتی مشاور بدانند. در 
اتخاذ بهترین  ، اصل بر باال بردن سطح آگاهی برای«آگاه»روش مشاوره پیش از ازدواج 

های آن تصمیم و نیز مسئولیت آن است، هرچند آن تصمیم تصمیم و نیز پذیرش واقعیت
جای مراجع تصمیم بگیرد کند بهمشکالتی را نیز در پی داشته باشد؛ بنابراین مشاور تالش نمی

کند عنوان یک متخصص بپذیرد، بلکه تالش مییا او را مجاب کند تا حرفش را به
گیری ی محتمل در انتخاب طرف مقابل را برای وی نمایان سازد و درنهایت تصمیمهاواقعیت
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رود مراجع نسبت به تصمیم خود در انتخاب ترتیب انتظار میاینرا به خود او واگذار کند. به
 تر باشد و پایبندی بیشتری نیز نسبت به تصمیم خود نشان دهد.تر و مسئولهمسر، آگاه

با « بدانند»، موضوع اصلی این است که افراد «آگاه»ش از ازدواج در رویکرد مشاوره پی
های احتمالی آماده خواهند ازدواج کنند و برای مواجهه با نقاط ضعف و تفاوتچه کسی می

باشند و بپذیرند که برای داشتن یک زندگی همراه با رضایتمندی، باید تالش کنند و کسب 
های الزم جستجو کنند. بسیاری از زوجین مهارترضایت را در طول زندگی همراه با کسب 

های احتمالی آن، در وهله اول، انتخاب خود جوان، پس از شروع زندگی و برخورد با چالش
کنند و پندارند و نسبت به اصل زندگی مشترک و همسر خود دافعه پیدا میرا اشتباه می

شوند. به دلیل این عدم توجه کمترین نقش را برای خود در به وجود آمدن تعارضات قائل می
دهند؛ اما الگوی پذیری کمتری نسبت به رفع تعارضات از خود نشان میو آگاهی، مسئولیت

کند تا حد ممکن، سطح آگاهی نسبت به ازدواج را تالش می« آگاه»مشاوره پیش از ازدواج 
الی پس از ازدواج در میان خواستگاران )قبل از ازدواج( باال ببرد تا حتی اگر تعارضات احتم

آوری بیشتری شکل گرفت، افراد مسئوالنه با آن مسائل برخورد کنند و قدرت سازگاری تاب
 برای رفع مشکالت داشته باشند.

های آن تفسیر هایی نیز بود و باید در بافت محدودیتاین پژوهش دارای محدودیت
فیت روابط زناشویی متعدد شده و تعمیم داده شود. اول اینکه ازآنجاکه عوامل مؤثر بر کی

تنهایی درنتیجه انجام مشاوره پیش از ازدواج توان بهاست، کیفیت روابط زوجین را نمی
توان ارزیابی دقیقی از اثربخشی آن داشت. دوم اینکه بازدهی این روش دانست، بنابراین نمی

لی است. سوم های طومدت قابل ارزیابی دقیق نیست و نیاز به بررسیای در کوتاهمشاوره
جای آمده از افراد بر اساس ابزارهای خودگزارش دهی بهدستاینکه ازآنجاکه اطالعات به

ها، به استفاده از کنندگان در پاسخ به سؤالمطالعه رفتار واقعی است، ممکن است مشارکت
کفایت فردی های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدمشیوه

 ق پیدا کنند.سو
های های مشاوره بومی در حوزهدهی مدلرسد سامانبا توجه به آنچه گفته شد به نظر می

شود برای باشد، بنابراین پیشنهاد میمختلف ازجمله مشاوره پیش از ازدواج، موردنیاز می
های اجرایی بیشتری معرفی و مورد توسعه الگوی مشاوره پیش از ازدواج، دستورالعمل

مثال نحوه ارائه بازخورد به مراجعین در خصوص عنوانبی پژوهشگران قرار گیرد. بهارزیا
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شده های معرفیتناسب شخصیتی در ازدواج مدون شود. از طرفی الزم است اثربخشی مدل
شده و در صورت ، در میان جوامع مختلف ایرانی بررسی«آگاه»ای همچون روش مشاوره

های آموزش لی به آن افزوده شود. پیشنهاد تدوین بستهای یا محهای منطقهنیاز پیوست
های قبل و بعد از ازدواج با نگرش فرهنگ بومی و نیز ساخت ابزارهای گروهی مهارت

طورکلی با در نظر تشخیصی تناسب ازدواج، برای تکمیل فرایند مشاوره ازدواج است. به
گوی مشاوره پیش از ازدواج توان نتیجه گرفت تدوین الهای این پژوهش میگرفتن یافته

تواند عالوه بر جلوگیری از اتخاذ های اجرایی و کارآمد، میبومی همراه با دستورالعمل
ای، موجب ارتقاء کیفیت انتخاب همسر و ازدواج و درنتیجه های غیرتخصصی یا سلیقهروش

 افزایش سطح سالمت خانواده ایرانی شود.
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 منابع
اثربخشی مشاوره پیش از (. 1398ابراهیمی، سیروان؛ گودرزی، محمود و عیسی نژاد، امید )

بر انتظارات زناشویی و باورهای ارتباطی افراد  CAREازدواج با برنامه مراقبت زوجین 
 .217-236: 1، . مشاوره و برگردانمانی خانوادهدر شرف ازدواج

نتر هرمزی، آتوسا؛ سلیمی بجستانی، حسین اختیاری امیری، راضیه؛ فرحبخش، کیومرث؛ کال
تدوین و ارائه الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر فرهنگ (. 1397)

، 1397نشریه پایش، سال هفدهم، شماره چهارم، مرداد ـ شهریور  ایرانی.-اسالمی
442-431. 

ث و خونین اسماعیل طالیی، فاطمه؛ شریعتمدار، آسیه؛ برجعلی، احمد؛ فرحبخش، کیومر
های اسالمی بر اساس تحلیل خواستگاری مبتنی بر آموزه(. 1398زاده، محمد حسین )

 .28-1(، 40)10درمانی، فرهنگ مشاوره و روان کیفی قرآن کریم.
 های ارتباطی بر کارایی خانوادگی دانشجویان متأهل.نقش مهارت(. 1383اصالنی، خالد )

 .103-124، 14فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 
درمانی اثربخشی گروه(. 1394افخمی کیان، زینب؛ حسن آبادی، حسین و شاملو، زهره )

دومین  سازی ازدواج به روش اولسون بر رضایت زناشویی زنان.مبتنی بر آموزش غنی
های نوین در علوم انسانی، تهران، المللی پژوهشکنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین

 موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
تأثیر مشاوره (. 1395پاشیب، ملیحه؛ سیدمحرمی، ایمان؛ محمدی، سمیه و تاتاری، مریم )

مجله علوم  پزشکی.پیش از ازدواج بر انتظار از ازدواج در بین دانشجویان علوم 
 .10-15(، 4) 4پزشکی تربیت حیدریه، 

اثربخشی آموزش (. 1394جمشیدیان نائینی، یاسمن؛ یونسی، فلورا و قادری، زهرا )
فرهنگ مشاوره و  های پیش از ازدواج بر رشد فردی دختران مجرد.مهارت

 .138-121(، 23)6درمانی، روان
ساخت و (. 1391مسعود ) جان بزرگی، مسعود و آذربایجانی، هادی؛ حسین خانی نائینی، 

های تربیتی، سال اسالم و پژوهش اعتباریابی مقیاس انتخاب همسر از دیدگاه اسالم.
 .1 -30، 7، پیاپی 1، شماره 1391چهارم بهار و تابستان 

http://ensani.ir/fa/article/author/150758
http://ensani.ir/fa/article/author/150758
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آموزش پیش از ازدواج بر باورهای محدودکننده انتخاب اثربخشی (. 1395خاکسار، میالد )
نامه جهت اخذ درجه . پایانهمسر و انتظار از ازدواج در دانشجویان پسر شهر اصفهان

 کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران.
. ترجمه های جوانآموزش قبل از ازدواج: راهنمای عملی برای زوج(. 1382خمسه، اکرم )

 و تألیف اکرم خمسه. تهران: دانشگاه الزهرا )س(، پژوهشکده زنان.
اثربخشی (. 1395رجبی، غالمرضا؛ عباسی، قدرت اله؛ سودانی، منصور و اصالنی، خالد )

آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای 
-79(، 21)پیاپی 6،1درمانی خانواده، شاوره و روانمجله م ارتباطی دانشجویان مجرد.

97. 
اثربخشی برنامه (. 1398رضازاده، مسعود؛ صدری دمیرچی، اسماعیل و قمری کیوی، حسین )

آموزش پیش از ازدواج بر نگرش دربارۀ ازدواج، تابآوری و انتظار از ازدواج در 
، 1درمانی خانواده، مجله مشاوره و روان .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

124- 109. 
رضوی، سیدحسین؛ جزایری، رضوان السادات؛ احمدی، سید احمد و اعتمادی، عذرا 

سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون و ی آمادهی تأثیر برنامهمقایسه(. 1397)
. خانواده پژوهی، ی مشاوره پیش از ازدواج بومی بر مشکالت دوران عقد زوجینبسته

  .181-195، 58شماره  ،15دوره 
رضوی، سیدحسین؛ جزایری، رضوان السادات؛ احمدی، سید احمد و اعتمادی، عذرا 

سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت تأثیر برنامه آماده(. 1398)
 -19، (67) 17های مشاوره، فصلنامه علمی پژوهش ها در دوران عقد.زوجزناشویی 

4. 
هم سنجی تأثیر (. 1397سهرابی، زهرا؛ میکائیلی، نیلوفر؛ عطا دوخت، اکبر و نریمانی، محمد )

درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطۀ اجتماعی هیجانی بر باورهای زوج
 .47 – 64(، 1) 8درمانی خانواده،ره و رواندو فصلنامه مشاو ارتباطی زوجین.

بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه (. 1394عباسی، قدرت اله )
باورهای  آموزش ارتباط و برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی بر انتظارات زناشویی و

https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=149186
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دکترای تخصصی،  نامهپایان های شهر اهواز.ارتباطی دانشجویان مجرد دانشگاه
 شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.دانشکده علوم تربیتی و روان

اثربخشی آموزش گروهی (. 1392قاسمی مقدم، کبری؛ بهمنی، بهمن و عسگری، علی )
 سازی زناشویی )سبک اولسون( بر افزایش رضامندی زنان متأهل.برنامه غنی

 .1-10(، 8)2روانشناسی بالینی و شخصیت،
الگوی همسرگزینی در مشاوره پیش از ازدواج (. 1394محمود و کمن، محمدرضا ) گلزاری،

مجموعه مقاالت همایش خانواده و تربیت جنسی،  گام از آشنایی تا انتخاب.بهگام
 .71-92مشهد، 

های اثربخشی آموزش مؤلفه(. 1397گودرزی، محمود؛ شیری، فاطمه و محمودی، بختیار )
فصلنامه  فتاری بر تعارض والد فرزندی و تعارض زناشویی.درمانی شناختی رخانواده

 .531-551(، 48پیاپی  4)12روانشناسی کاربردی، 
سازی ازدواج )طرح اولسون( و برنامه مقایسه اثربخشی برنامه غنی(. 1394لطفی، زهرا )

چهارمین کنفرانس بین المللی  ارتقای کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی زنان.
 علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراق. شناسی وروان

تأثیر (. 1391مشتاقی، مرضیه؛ آتش پور، سید حمیدرضا؛ آقایی، اصغر و عالمه، سیدفرید )
کننده به مراکز گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأهل مراجعهآموزش گروهی انسان

 – 339( 3)2واده، درمانی خانمشاوره و روان مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان.
322. 

مشهد. به نشر )آستان قدس  آموزش پیش از ازدواج.(. 1397میر محمد صادقی، مهدی )
 رضوی(.

میراحمدی، سیده لیال؛ فاتحی زاده، مریم؛ اعتمادی، عذرا؛ جزایری، رضوان السادات و 
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از (. 1398پسندیده، عباس )

( بر انتظارات از ازدواج و باورهای مربوط به انتخاب همسر دختران symbisوع )شر
 .7-24(، 1)15فصلنامه خانواده پژوهی،  مجرد شهرکرد.

های پیش از اثربخشی مشاوره گروهی آموزش(. 1396نوروزی، سوده و زندی پور، طیبه )
المللی دومین کنگره بین ازدواج بر نگرش به انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج.

 نقش زن در سالمت خانواده و جامعه. دانشگاه الزهرا.
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