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هدف از پژوهش حاضر تدوین الگو ی بومی «مشاوره پیش از ازدواج» برای افراد مجرد در آستانه ازدواج
(زوج خواستگار) و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی نسبت به خود و همسر ،پذیرش و مسئولیتپذیری نسبت
به همسر و نیز سازگاری زناشویی پس از ازدواج است .طرح پژوهشی از لحاظ هدف ،از نوع «کاربردی» و
از نظر شیوه اجرا که در دو مرحله انجام شده ،در مرحله تدوین الگو (بخش کیفی پژوهش) از نوع «نظریه
زمینه ای»« ،تحلیل مضمونی» و «تجربه زیسته افراد خبره» و در مرحله اثربخشی (بخش کمی پژوهش) از نوع
«شبه آزمایشی» و به روش «پیش آزمون ،پس آزمون ،پیگیری همراه با گواه» است .در مرحله تدوین الگو،
نظریات مربوط به ازدواج ،روشهای مشاوره ای مورداستفاده مشاوران و متخصصان داخلی و آموزهها ی دینی
مربوط به ازدواج موردبررسی قرارگرفته و الگوی مشاوره پیش از ازدواج تدوین شد .در مرحله ارزیابی
اثربخشی این الگو ،تعداد  44نفر ( 22زوج) از افراد متقاضی دریافت مشاوره پیش از ازدواج مراجعهکننده به
مرکز مشاوره ،بهطور تصادفی در دو گروه مساو ی تقسی مبند ی شدند .گروه آزمایشی از روش مشاوره
تدوینشده استفاده کردند و گروه گواه از سایر روشها ی مشاوره ای بهره بردند .برای جمع آوری اطالعات
از روش مصاحبه ساختارمند ،قبل از مشاوره (پیش آزمون) ،بعد از مشاوره (پس آزمون) و بعد از حداقل  4ماه
پس از ازدواج (پیگیری) استفاده شد .برای تحلیل نتایج از روش آماری تحلیل واریانس و نیز آزمون تی
گروهها ی مستقل استفاده شد .نتیجه این پژوهش در بخش تدوین الگو ،عب ارت است از تعیین مفهوم « آگاهی
و پذیرش» به عنوان مؤلفه اصلی و تعیین چهار بعد «سالمت»« ،تشابه»« ،تناسب» و «مهارت» بهعنوان مقوالت

تاریخ پذیرش 99/11/1 :

چکیده
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فرعی .در مرحله اثربخشی ،نتایج نشان می دهد افراد ی که از این الگو ی مشاوره پیش از ازدواج بهره گرفته اند،
به شکل معنی دار ( )P≤0/01از سطح آگاهی باالتری نسبت به ویژگیها ی خود و همسر ،پذیرش بیشتری
نسبت به همسر ،مسئولیتپذیری بیشتر ی نسبت به رفتار خود در قبال همسر و نیز سازگاری زناشویی بهتر
برخوردارند.

کلیدواژهها :مشاوره پیش از ازدواج ،آگاهی  ،پذیرش ،مسئولیتپذیری  ،سازگاری زناشویی.
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مقدمه
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی و کانون آرامش فرد و جامعه است .خانواده یکی از ارکان
اصلی جامعه به شـمار می رود و بنیان و اساس اجتماع بر تشکیل خانواده نهاده شده است
(خاکسار .) 1395 ،دسـتیابی بـه جامعه سالم ،آشکارا درگرو سالمت خانواده و تحقق خـانواده
سـالم ،برخورداری افراد آن از سـالمت روانـی و داشـتن رابطـه مطلـوب بـا یکدیگر است
(برن اشتاین و برن اشتاین.)2003 1،
زیربنای تأسیس یک خانواده ازدواج است .ازدواج پیوندی است که پایه و اساس ارتباط
انسانی را تشکیل می دهد و در آن زن و مرد از طریق کششی ناشی از غرایز و آی ین و شعائر
و عشق به هم جذب میشوند ،آزادانه و بهطور کامل تسلیم یکدیگر می شوند تا واحد پویای
خانواده را ایجاد کنند (گودرزی ،شیری و محمودی1397 ،؛ اشتوتزر و برونو .)2006 2،در
حقیقت انسان نیاز دارد همسری انتخاب کند که در جوار او به آرامش و سعادت دست یابد.
اگر نیاز فطری بهدرستی هدایت نشود باعث بسیاری از مشکالت و ناراحتیهای جسمی و
روانی میشود (خاکسار.)1395 ،
در بین جوانان ازدواج مهم ترین و اساسی ترین انتخاب در زندگی آنان است (کیان و
لیچر) 2018 3،؛ اما ازدواج یک مسئله پیچیده و چالشبرانگیز نیز بوده و به مانند د و لبهی تیغ
4

عمل می کند چراکه در سوی دیگر آن یک زندگی پر از تعارض است (الرسون و هولمن ،

 .) 1994در آغاز زندگی مشترک ،زوجهای جوان با شماری از روابط ،وظایف و
مسئولیتهای جدیدی روبهرو هستند که سابقاً تجربه آن را نداشتهاند (گورمان ،لیبو و
ساندر2019 5،؛ ترنهول م و جنسن1996 6،؛ اصالنی .) 1383 ،نرخ باالی طالق در اوایل ازدواج
نشان میدهد درصد قابل توجهی از زوجها تعارضهای شدیدی را در اوایل رابطه زناشویی
خود تجربه می کنند (اولسون و دی فرین .)2006 7،در دورههای اخیر و به دالیل گوناگون
نهاد خانواده دچار آسیبهای متعددی شده است .ضعف در آگاهیهای الزم پیش از
ازدواج ،انتخاب نامناسب در ازدواج و نیز نداشتن مهارت الزم برای زندگی زناشویی
.1Bernstein, F. H., & Bernstein, M. T.
. Stutzer, A., & Bruno,S.
2
. Qian, Z., & Lichter, D. T.
3
. Larson, J. H., & Holman, T. B.
4
. Gurman, A. S., Lebwo, J. L., Snuder, D. K.
5
. Ternholm, S., & Jensen, A.
6
. Olson, D. H., & De Frain, J.
7
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نمونههایی از عوامل آسیبزا برای خانواده به شمار میرود (میر محمد صادقی1397 ،؛ تیلور،
لیلیس ،لمون و لین2001 1،؛ رضوی ،جزایری ،احمدی و اعتمادی .)1397 ،ازآنجاکه ازدواج
مسائل جدیدی پیش روی زوجین قرار میدهد ،زوجها نیاز به آموزش در مورد چگونگی
مقابله با این مسائل دارند (پرهیزگار ،اسماعیل زاده ساعیه ،اکبری کامرانی ،رحیم زاده و
تهرانی زاده.)2017 ،
در دورههای اخیر تالشهایی برای تدوین و راهاندازی دورههای آموزش و مهارت
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
کیفیت ازدواج و دست یابی به خودآگاهی است (میر محمدصادقی .)1397 ،برنامههای پیش
از ازدواج طیف وسیعی دارند و با عناوین مختلف مشخص میشوند مانند «آمادهسازی پیش
از ازدواج» 2و «آموزش پیش از ازدواج»3؛ اما در همه این برنامهها دو عنصر مشترک یعنی
4

«مهارت» و «آموزش» وجود دارد که به موفقیت زندگی زوجها کمک میکند (سرن،

 .)2008پژوهشها نشان میدهد افرادی که در آموزشهای قبل از ازدواج شرکت داشتهاند
نگرش مثبتی نسبت به آموزش قبل از ازدواج و اثرات آن دارند و آن را رویداد ارزشمندی
میدانند (خمسه .)1382 ،همچنین پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی نشان میدهد
شرکت در برنامههای آموزش پیش از ازدواج ،با سطوح باالتر رضایتمندی و تعهد در ازدواج
و سطوح پایین تر تعارض و نیز کاهش نرخ طالق در ارتباط است (عباسی1394 ،؛ خاکسار،
1395؛ رضوی و همکاران 1397 ،و 1398؛ پاروت و پاروت2010 5،؛ ویلیامسون ،تریل،
برادبوری و کارنی2014 6،؛ ویل .)20167،برنامههای آموزش پیش از ازدواج بهطورکلی در
فراهم آوردن دستاوردهای مفید ،سریع و کوتاهمدت در مهارتهای بین فردی و بهطورکلی
کیفیت روابط مؤثرند (کارول ودورتی .)2003 8،این برنامهها عالوه بر تأثیر بر رشد فردی
( جمشیدیان نائینی ،یونسی و قادری ،)1394،با ارتقاء مهارتهای ارتباطی مانند مهارتهای
.1Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P., & Lynn, P. A.
. Premarital preparation
2
. Premarital education
3
. Ceren, S. L.
4
. Parrott, L., & Parrott, L.
5
. Williamson, H. C., Trail, T. E., Bradbury, T. N., & Karney, B.
6
. Vail, S. H.
7
. Carroll, J. S., & Doherty, W. J.
8
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حل مسئله و کاهش خطر مشکالت ارتباطی در آینده ،تأثیر زیادی بر بهبود کیفیت زناشویی
زوجها و کاهش احتمال طالق دارند (برگر و دیماریا2014 1،؛ هالفورد )2003 2،و می تواند
دریچهای برای نگرش مثبت تر نسبت به مشاوره زوجین (پس از ازدواج) و استفاده از آن
باشد (ویلیامسون و همکاران2014 ،؛ ویلیامسون ،هامت ،رز ،کارنی و برادبوری.)2018 3،
متغیر دیگری که می تواند در حذف یا کمرنگ شدن عوامل تهدیدکننده روابط
زناشویی نقش به سزایی داشته باشد « مشاوره قبل از ازدواج» 4است (استوتزمن.)2011 5،
مشاوره پیش از ازدواج به معنی مراجعه زوج خواستگار (یک دختر و یک پسر) به یک
مشاور متخصص برای ارزیابی انتخابشان بهعنوان همسر آینده است .مشاوره پیش از ازدواج،
فرصت ارتقاء مهارت های زندگی ،آگاهی از معیارهای انتخاب همسر ،پذیرش نقش جنسیتی
در ازدواج را فراهم میآورد و همینطور می تواند بهعنوان یکی از مؤلفههای پایداری ازدواج
به شمار رود (شاه حسینی ،حمزه گردشی و کاردان سوراکی .)2014 ،مشاوره پیش از
ازدواج ،به زنان و مردان آگاهی و دانش ارتباط با خود و همسر آینده شان و اهمیت و اهداف
ازدواج و زندگی زناشویی را ارائه میدهد (مورای و مورای2004 6،؛ ترکیان ،مصطفوی و
پیرزاده .) 2020 ،در واقع این مداخالت پیشگیرانه به جای مداخالت درمانی است ،بهگونه ای
که زوجین می توانند به مشکالت موجود یا احتمالی خود پی برده یا از طرف مشاور مشکالت
آن ها تشخیص داده شود (هاوکینز ،بلنچارد ،بالدوین و فاست .)2007 7،زوجین شرکتکننده
در برنامه مشاوره پیش از ازدواج ،افزایش تفکر مثبت در مورد رابطه ،درک عمیق تر از
ازدواج بهعنوان یک مهارت حرفه ای و بهبود ارتباطاتشان را گزارش میکنند (کالوزلی و
گراس .)2020 8،با مشاهده روشهای مرسوم در مشاوره پیش از ازدواج ،می توان دریافت
که در اغلب آنها افزایش عنصر «آگاهی»  9و «پذیرش» 10و «مسئولیتپذیری»11،از اهمیت
.1Berger, R., & DeMaria, R.
. Halford, W. K.
2
. Williamson, H. C., Hammett, J. F., Ross, J. M., Karney, B. R., & Bradbury, T. N.
3
. Premarital Counseling
4
. Stutzman, S.
5
. Murray, C. E., & Murray, Jr. T. L.
6
. Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B.
7
. Klausli, J., & Gross, C.
8
. Awareness
9
. Acceptance
10
. Responsibility
11
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ویژه ای برخوردار است و هدف نهایی این برنامهها افزایش سطح «رضایتمندی زناشویی» 1و
«سازگاری زناشویی» 2است.
بیشتر برنامه های موجود آمادگی پیش از ازدواج در دنیا ،معطوف به دورههای آموزشی
گروهی است و ب رنامه مدونی برای مشاوره فردی پیش از ازدواج به معنی دقیق آن وجود
ندارد و مشاوره قبل از ازدواج بیشتر اوقات توسط روحانیون کلیسا در محیطهای مذهبی
انجام میشود (برون و هیل ) 2004 3،و این در حالی است که ازیکطرف در اغلب کشورها،
زوجها مشاوره پیش از ازدواج استانداردی را تکمیل نمیکنند (الرسون و اسمالی)2004 4،
و از طرف دیگر به دلیل تغییر در شرایط اجتماعی ،روابط جوانان پیش از ازدواج نیز در حال
تغییر است (کالید ،هاوکینز و گلوبی ) 2019 5،و این ضرورت روزآمد شدن آموزش و
مشاوره پیش از ازدواج را روشن میکند .در ایران نیز ا لگوی مدونی برای مشـاوره پـیش از
ازدواج ،متناسـب بـا بافـت فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد (اختیاری امیری ،فرحبخش،
کالنتر هرمزی و سلیمی بجستانی .) 1397 ،گلزاری و کمن ( ) 1394در پژوهش خود در پی
تبیین الگویی جهت همسرگزینی شایسته و ارائه گامبهگام مراحل ازآشنایی تا ازدواج و
تدوین چارچوب دینی علمی مشاوره همسرگزینی و پیش از ازدواج برآمدند .در این پژوهش
که بهعنوان مبنای « سند ملی مشاوره پیش از ازدواج» از طرف وزارت ورزش و جوانان به
شمار میرود ،معیارهای موردبررسی مشاورهای عبارت است از :ظاهر ،سن ،سطح و رشته
تحصیلی ،وضعی ت اجتماعی و سطح خانوادهها ،فرهنگ خانواده ،همسانی فکری و عقیدتی
در مسائل اجتماعی و سیاسی ،شغل ،تندرستی ،استقالل ،مسئولیتپذیری ،حسن خلق،
پاکدامنی ،میزان برونگرایی ،سالمت روان ،سالمت شخصیت ،دینداری و ایمان ،شایستگی
خانوادگی ،راستگویی ،سخاوت و بخشندگی (بر ای مردان) و انگیزه و توان فرزندپروری.
در این برنامه مراحل گامبهگام مشاوره ازدواج بهاین ترتیب پیشنهاد شد-1 :پذیرش -2
مصاحبه اولیه  -3آموزش  -4فرم مالکهای همسرگزینی  -5تکمیل فرم مالکهای
همسرگزینی  -6استخراج و خالصه نمودن تردیدها  -7برگزاری آزمونهای روانشناختی
 -8بررسی سالمت روان و تناسب شخصیت -9جمعبندی  -10بررسی بیشتر  -11پیگیری.
.1Marriage Satisfaction
. Marital Adjustment
2
. Bruhn, D. M., & Hill, R.
3
. Larson, P., & Smally, G.
4
. Clyde, T. L., Hawkins, A. J., & Willoughby B. J.
5
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اختیاری امیری و همکاران ( ) 1397نیز در پژوهش خود به تدوین مؤلفههای الگوی پیش از
ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسالمی -ایرانی پرداخته اند .در این الگو با محور قرار دادن مفهوم
«کفویت» ،فرآیند مشاوره پیش از ازدواج بر اساس ارزیابی شرایط علّی (زمینهای) و شرایط
مداخلهگر (موانع) کفویت ،سامان دهی شده است .شرایط علّی عبارتند از :بستر فردی ،بستر
خانوادگی ،میزان بلوغ ،سبک زندگی ،نیازها ،خواستهها و اهداف ،ایمان ،تقوا ،اخالق نیکو
وکفویت و شرایط مداخله گر (موانع) نیز شامل اختالف خانوادهها ،شتابزدگی ،مقاومت،
عدم تعهد ،تحوالت اجتماعی ،سخت گیری و تمایزات فرهنگی است .اسمعیل طالیی،
شریعتمدار ،برجعلی ،فرحبخش و خونین زاده ( )1398نیز در پژوهش خود با موضوع
خواستگاری مبتنی بر آموزههای اسالمی ،در تعیین مالکهای مورد نیاز درازدواج،
ویژگیهای ایمان ،کفویت اعتقادی ،مسئولیتپذیری ،پاکدامنی ،داشتن صالحیت اداره
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
شایسته ارزیابی دانستهاند.
با وجود انجام مشاوره های پیش از ازدواج توسط مشاورین ،هنوز یک الگوی مدون و
مبتنی بر نظریه روشن و نیز با توجه به شرایط جامعه ایرانی وجود ندارد .سبکهای بهکاررفته
در فضای مشاوره پیش از ازدواج ،گوناگون و بسته به سلیقه یا دیدگاه مشاوران متفاوت است
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
اثربخشـی مشاوره ها نداشته باشند (اختیاری امیری و همکاران)1397 ،؛ بنابراین همسو با
هد ف پژوهش حاضر ،ضروری است برای دست یافتن به پروتکل جامع مشاوره پیش از
ازدواج ،متناسب با ویژگی های بومی کشور تالش نمود .در این راستا مطالعه حاضر بهمنظور
تدوین یک روش اجرایی مشاوره پیش از ازدواج ،با توجه به نظریات مطرح در مورد ازدواج
و مبتنی بر شرایط بومی و ف رهنگی کشور و نیز بررسی اثربخشی این روش ،بر روی کیفیت
روابط زوجین بعد از ازدواج در ابعاد آگاهی نسبت به خود و همسر ،پذیرش و
مسئولیت پذیری نسبت به همسر و نیز سازگاری زناشویی پس از ازدواج ،انجام شده است.

روش پژوهش
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پژوهش حاضر با توجه به هدف« ،کاربردی» و از نظر شیوه اجرا ،در مرحله تدوین الگو
(بخش کیفی پژوهش) ،از نوع «نظریه زمینهای»« ،1روش تحلیل مضمونی» 2و « تجربه زیسته
افراد خبره» 3و در مرحله اثربخشی (بخش کمی پژوهش) ،از نوع «شبه آزمایشی» 4و با طرح
«پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری همراه با گواه» 5است .جامعۀ آماری موردمطالعه در این
پژوهش ،کلیۀ مراجعین دختر و پسر مجرد (زوج خواستگار) مراجعهکننده به مراکز مشاوره
جهت دریافت مشاوره پیش از ازدواج در شهر تهران در بین سالهای  1395الی 1398
میباشد .گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و از بین مراجعین عمومی
جهت دری افت مشاوره پیش از ازدواج به دو مرکز مشاوره در تهران (روشنا و نیک روان)
انتخاب شد .از میان این افراد ،تعداد  44نفر ( 22زوج) از افراد متقاضی دریافت مشاوره پیش
از ازدواج مراجعهکننده به مرکز مشاوره ،بهطور تصادفی در دو گروه مساوی تقسیمبندی
شدند .گروه آزمایشی از روش مشاوره «آگاه» استفاده کردند و گروه گواه از سایر روشهای
مشاوره ای بهره بردند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از ) 1 :مراجعه دو نفری به مرکز
مشاوره (زوج خواستگار) ) 2 ،عدم تصمیم قطعی به ازدواج در زمان مراجعه )3 ،داشتن
تحصیالت حداقل خواندن و نوشتن ) 4 ،توانایی تکلم و درک .معیارهای خروج از پژوهش
عبارت بود از ) 1 :تصمیم به عدم ازدواج با دیگری پس از فرآیند مشاوره )2 ،غیبت یا عدم
همکاری در هر یک از جلسات مشاوره.
در مرحله تدوین الگوی مشاوره پیش از ازدواج ،از روش نظریه زمینهای و روش تحلیل
مضمونی استفاده شد .نظریه زمینهای یکی از قوی ترین روشهای تحقیق کیفی در خصوص
پدیدههای انسانی است و بهمنظور نظریهسازی و نظریهپردازی برای استخراج نظریه از درون
دادهها است (استرواس وکربین .) 2008 6،با استفاده از روش نظریه زمینهای ابتدا گامهای ذیل
برداشته شد-1 :بررسی نظریههای ازدواج موفق و جمعآوری پژوهشهای صورت پذیرفته
در این خصوص-2 .بررسی نظریههای مربوط به آسیب شناسی روابط زوجین و تعارضات
زناشویی و جمعآوری پژوهشهای صورت پذیرفته در این خصوص-3 .بررسی نظریههای
.1Grounded Theory
. Thematic analysis method
2
. Lived Experience Connoisseurs
3
. Quasi-experimental
4
. pretest-posttest - follow up with control group design
5
. Strauss, A. L., & Corbin, J.
6
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مربوط به مالکهای انتخاب همسر و جمعآوری پژوهشهای صورت پذی رفته در این
خصوص -4 .مطالعه روشهای مشاوره ای مورداستفاده مشاوران و متخصصان داخلی در
مشاوره پیش از ازدواج .مطالعه روشهای مشاوره ای مورداستفاده مشاوران ،مبتنی بر « تجربه
زیسته افراد خبره» است -5 .سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی به مطالعه آموزههای
دینی د ر مورد ازدواج و انتخاب همسر پرداخته شد .برای تجزیه وتحلیل دادههای
بهدستآمده حاصل از روش نظریه زمینه ای و تحلیل مضمونی ،از روش کدگزاری دادهها
استفاده شد .کدگذاری منجر به تشکیل مفاهیم و مقوالت و ویژگیها و خصوصیات مقوالت
می شود .با استفاده از این روش کدگ ذاری در سه مرحله انجام شد ،کدگذاری باز یا آزاد،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی.
پس از استخراج مقوله ها ،طراحی و تدوین اولیه الگوی مشاوره پیش از ازدواج با
استفاده از روش عناصر مشترک و نیز با بهرهگیری از تکنیکهای مشاورهای صورت
پذیرفت .سپس روایی الگوی عملی پیشنهادی مشاوره ،از طریق ارزیابی و تأیید  10تن از
کارشناسان ازدواج انجام گرفت .در آخرین گام ،الگوی مشاورهای تدوینشده ،بر روی بیش
از  40زوج کاندید ازدواج مراجعه کننده به سه مرکز مشاوره در تهران بهصورت آزمایشی
اجراشده و نسخه اصالح شده نهایی تدوین شد .مر احل و جلسات مدل مشاوره پیش از ازدواج
«آگاه» در جدول  1آمده است.
جدول  :1جلسات مشاوره پیش از ازدواج آگاه و اهداف آن
ردیف

هدف

محتوا

تکالیف

آموزش،

بررسی سؤاالت احتمالی؛ چک کردن فرآیند

پرسشنامههای سهگانه

جلسه اول

بررسی

آشنایی و مالقات های صورت گرفته؛ آموزش

(شخصیت ،ویژگیهای

(مشترک)

ابهامات

اصولی که برای موفقیت ازدواج الزم است؛

جنسیتی ،نگرشها) جهت

مشترک

ارائه

ارزیابی و تطبیق نتایج دو طرف

بازخورد دادن به هر یک از مراجعین بهصورت
جلسه دوم

تحلیل و

و سوم

آگاهی

(انفرادی)

بخشی

انفرادی در مورد خصوصیات طرف مقابل بر
اساس مشاهدات و تحلیل پرسشنامهها ،بررسی
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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در مرحله بررسی اثربخشی این پژوهش (بخش کمی) ،با توجه به طرح تحق یق ،دادهها در سه
مرحله (قبل از مشاوره ،بعد از مشاوره و سپس مرحله پیگیری به مدت حداقل چهار ماه بعد
از ازدواج) گردآوری شده است .بدین منظور ابزار پژوهش (مصاحبه ساختارمند) در بین
گروههای آزمایشی و گواه اجرا شد .بهاین ترتیب اطالعات در مورد چهار فاکتور «آگاهی
نسبت به همسر»« ،آگاهی نسبت به تفاوتهای خود و همسر»« ،پذیرش همسر همانگونه که
هست» و «مسئولیتپذیری نسبت به همسر» ،در مرحله پیشآزمون (قبل از مشاوره)،
پس آزمون (بعد از مشاوره) و پیگیری (بعد از گذشت حداقل  4ماه از ازدواج) جمعآوری
شد .در مرحله پیگیری ،عالوه بر چهار فاکتور فوق ،فاکتور «سازگاری زناشویی» نیز مورد
ارزیابی قرار گرفت .اطالعات حاصل از مصاحبهها ،توسط محقق با روش «کد گزاری اثر»
به داده های عددی تبدیل و نتایج حاصله با استفاده از روشهای آماری مورد ارزیابی قرار
گرفت .برای ارزیابی چهار فاکتور «آگاهی نسبت به همسر»« ،آگاهی نسبت به تفاوتهای
میان خود و همسر»« ،پذیرش همسر» و «مسئولیتپذیری نسبت به همسر» ،از روش تحلیل
کوارایانس چند متغیره استفاده شد .ازآنجاکه فاکتور «سازگاری زناشویی» فقط در مرحله
پیگیری قابل سنجش بود ،برای ارزیابی نتایج حاصل در این خرده مقیاس از روش آزمون تی
دو گروه مستقل استفاده شد.

یافتهها
الف) بخش کیفی پژوهش :تدوین الگوی مشاوره پیش از ازدواج
در مرحله تدوین محتوایی الگوی مشاوره پیش از ازدواج ،پس از تجزیه وتحلیل مقولههای
باز ،به چهار مقوله محوری «)1سالمت» فردی و خانوادگی «)2 ،تشابه» در ویژگیهای فردی
و خانوادگی «)3 ،تناسب» در ویژگی جنسیتی و «)4مهارت» در تعامالت بین فردی ،جهت
ارزیابیهای مشاور در مشاوره پیش از ازدواج دست یافته شد .این بدان معنی است که «مبنای
نظری» مشاور در مشاوره پیش از ازدواج ،ارزیابی دو طرف خواستگاری در چهار فاکتور
فوق است .از طرفی مقوله انتخابی این الگو ،عبارت است از «آگاهی و پذیرش» ،به این معنی
که آنچه حاصل از مشاوره پیش از ازد واج و هدف از آن است ،عبارت است از آگاهی
بخشی نسبت ویژگیهای طرف مقابل بهعنوان همسر آینده و تأکید بر پذیرش نتایج آن و
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آماده شدن برای مواجهه با چالش های احتمالی پس از ازدواج .لذا این الگوی مشاورهای
«آگاه» نامگذاری شد .جدول شماره  2مقولههای موردنظر مشاهده میگردد.
جدول  :2مضامین و مقوله های مورداستفاده در مدل مشاوره پیش از ازدواج «آگاه»
مقوله های باز
سبک های دلبستگی و تمایزیافتگی در روابط خانواده اصلی

مقوله های محوری
سالمت

طرحوارههای آسیبزا

تشابه

هماهنگی شخصیتی

تناسب

هماهنگی سطح هوش

مهارت

مقوله انتخابی
آگاهی و پذیرش

سالمت فکری ،روانی ،اخالقی و خانوادگی
بلوغ عاطفی و روانی و استقالل فکری
ایمان ،تقوی ،اخالق ،اصالت ،پاکدامنی
هماهنگی اعتقادی و سبک رفتار مذهبی
نیازهای اساسی
نگرشها و باورها
سبک های حل مسئله و حل تعارض
هماهنگی سنی ،تحصیلی ،اقتصادی و فرهنگی
هماهنگی سبک زندگی فردی و خانوادگی
تحل یل روابط بین فردی
تناسب در ویژگی های جنسیتی (سطح زنانگی -مردانگی)
آمادگی برای پذیرش نقش جنسیتی
شرایط ،اقتضائات و عرفیات بومی و فرهنگی

با توجه به هدف و مبنای نظری الگوی مشاورهای «آگاه» و بررسی تجارب افراد خبره،
راهبردهای اصلی این روش مشاورهای بهاین ترتیب تعیین شد:
 «آموزش» به زوج خواستگار درباره عوامل الزم برای داشتن زندگی مشترک موفق. یافتن « تحلیل» از سطح بلوغ فکری ،شخصیت و نگرش افراد. ارائه «بازخورد غیر قضاوتی» به دو طرف خواستگاری. قرار نگرفتن مشاور در مقام تأیید یا رد ازدواج و واگذار کردن تصمیم به خود افرادو تأکید به مراجعین بر پذیرش واقعیت طرف مقابل و مسئولیتپذیری نسبت به انتخاب.
همچنین تکنیکهای عملیاتی الگوی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» به این شرح تدوین
شد:
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 ارزیابی میزان بلوغ فکری برای زندگی مشترک ،در هر دو طرف خواستگاری ،باتوجه به نحوه رفتارها و واکنشهای داخل جلسه مشاوره.
 پاسخ به سؤاالت و ابهامات احتمالی هر یک از دو طرف خواستگاری ،در مورداحتمال بروز مشکالت پس از ازدواج با طرف مقابل ،بر اساس مشکالت جاری زوجین در
جامعه.
 آموزش موارد موردنیاز ب ه بررسی در انتخاب همسر ،در چهار بعد سالمت ،تشابه،تناسب و مهارت.
 یادآوری ضرورت پسند ظاهر در ازدواج و ضرورت ایجاد زمینه الزم برای رؤیتظاهر دختر توسط پسر.
 تشخیص مشکالت احتمالی در چهار بعد سالمت ،تشابه ،تناسب و مهارت ،بر اساسمصاحبه اولیه و پرسشنامهها.
 دادن بازخورد به هر یک از طرفین ،نسبت به دیگری (در جلسه خصوصی) درموردنقاط نگران کننده و هشدارآمیز ،به شکل صریح و روشن ،اما بدون قضاوت قطعی و برچسب
زنی.
 ارائه کلیدهای تشخیصی به طرفین (در جلسه خصوصی) برای ارزیابی مواردمشکلدار ،مبهم یا مشکوک ،در صورت مشاهده مشاور.
 آگاهی دادن به هر یک از طرفین ،برای اتخاذ روش مناسب تعامل با دیگری ،درصورت تصمیم به ازدواج.
مراحل اجرایی الگوی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» نیز به شرح ذیل تدوین شد:
مرحله اول (جلسه مشترک هر دو طرف خواستگاری) :چک کردن فرآیند آشنایی و
مالقات های صورت گرفته؛ چک کردن بلوغ فکری و روانی دو طرف؛ بررسی سؤاالت
احتمالی؛ آموزش اصول موفقیت در ازدواج ،ضرورت پسند ظاهر و توجه به ارزیابی چهار
بعد سالمت ،تشابه ،تناسب و مهارت.
مرحله د وم :ارائه پرسشنامه شخصیت ،پرسشنامه ویژگیهای جنسیتی و پرسشنامه سنج
نگرش و ارزیابی و تطبیق نتایج دو طرف.
مرحله سوم (جلسه انفرادی دختر و پسر بهصورت جداگانه) :دادن بازخورد به هر یک
از مراجعین ،بر اساس مشاهدات و تحلیل پرسشنامهها.
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ب) بخش کمی پژوهش :بررسی اثرب خشی اجرای الگوی مشاوره پیش از
ازدواج «آگاه»
در جدول  3نمرات محاسبهشده شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد خرده
مقیاسهای «آگاهی نسبت به همسر»« ،آگاهی نسبت به تفاوتهای میان خود و همسر» ،
«پذیرش همسر» و «مسئولیتپذیری نسبت به همسر» ،در مراحل پسآزمون و پیگیری ،بر
اساس نتایج مصاحبهها آورده شده است.
جدول  :3شاخص های توصیفی نمرات خرده مقیاس ها و نمرات کلی مصاحبه ساختارمند
آماره
مرحله

متغیر

پسآزمون
انحراف معیار
میانگین

پیگیری
انحراف معیار
میانگین

آزمایش

2/8182

0/79501

3/9545

0/84387

گواه

2/3636

0/84771

3/1364

0/88884

آگاهی نسبت به

آزمایش

3/5909

0/90812

4/5000

تفاوتها

گواه

2/3182

0/71623

2/9091

0/68376

آزمایش

2/8182

0/66450

4/2727

0/63109

گواه

3/0909

0/86790

2/3182

0/94548

آزمایش

3/0909

0/97145

4/2273

0/86914

گواه

2/5000

0/91287

2/6818

0/83873

آزمایش

12/3182

1/55491

16/9545

1/86387

گواه

10/2727

1/66710

11/0455

2/23558

آگاهی نسبت به همسر

پذیرش همسر
مسئولیت پذیری
نمره کل

0/67259

شاخص توصیفی (میانگینها) در جدول شماره  3نشان میدهد که نمرات زوجین گروه
آزمایش در مرحله پسآزمون و پیگیری افزایش یافته است .یکی از مفروضههای آزمون
تحلیل کوواریانس چند متغیری همگونی ضرایب رگرسیون است .آزمون همگونی ضرایب
رگرسیون از طریق تعامل پیشآزمون زیر مقیاسهای آگاهی نسبت به همسر ،آگاهی نسبت
به تفاوتها ،پذیرش همسر ،مسئولیتپذیری و متغیر مستقل (روش مشاوره) در مرحله
پسآزمون موردبررسی قرار گرفت .تعامل این پیشآزمونها با متغیر مستقل معنادار نبوده و
حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون بود .از دیگر مفروضههای مهم تحلیل کوواریانس چند
متغیری ،بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون است که از آزمون
همگونی واریانسهای لون استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.

 | 36فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال دوازدهم| شمارة  | 46تابستان 1400

جدول  :4نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانسها در خرده مقیاسها
متغیر
مسئولیت پذیری

F
0/003

df1
1

df2
120

سطح معنیداری
0/873

آگاهی نسبت به تفاوتها

0/145

1

120

0/675

پذیرش همسر

1/03

1

120

0/303

آگاهی نسبت به همسر

1/27

1

120

0/250

نتایج جدول  ،4نشان داد که آزمون لون محاسبهشده در مورد هیچ یک از متغیرهای
موردبررسی از لحاظ آماری معنیدار نبود؛ {مسئولیتپذیری P = 0/873 < 0/05 :و 0 /003

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

 P =0/250 < 0/05و  120( =1/27و  ،} F)1بنابراین مفروضه همگونی واریانسها نیز تائید
شد .بهمنظور بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه از آزمون کولوموگرف -

اسمیرنوف استفاده شد .نتایج آزمون کولوموگرف -اسمیرنوف )،جهت پیشفرض نرمال
بودن توزیع نمرات در جامعه ،برای متغیرهای تحقیق در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5آزمون کولوموگرف -اسمیرنوف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات
زیرمقیاسها
متغیر
مسئولیت پذیری

کولوموگرف -اسمیرنوف
1/44

سطح معنیداری
0/055

آگاهی نسبت به تفاوتها

1/30

0/052

پذیرش همسر

1/16

0/08

آگاهی نسبت به همسر

1/22

0/079

همانطور که در جدول  5مشاهده می شود فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات
متغیرهای تحقیق تأیید میگردد؛ بهعبارتدیگر پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در
پس آزمون برای متغیرهای تحقیق تأیید شد .برای بررسی تأثیر مداخله انجامشده بر زیر
مقیاس های پژوهش باید از تحلیل کوواریانس (مانکووا) چند م تغیره استفاده کرد .پس از
بررسی پیشفرضها و برقراری آنها نتایج تحلیل در جدول  6آمده است.
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جدول  :6نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانسها در خرده مقیاسها
نام آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکس
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه
روی

مقدار

F

اندازه
 dfفرضیه  dfخطا سطح معنیداری
اثر

توان
آماری

0/263

10/5

4

112

0/001

0/354

1

0/812

10/5

4

112

0/001

0/354

1

0/243

10/5

4

112

0/001

0/354

1

0/243

10/5

4

112

0/001

0/354

1

همانطور که در جدول  6مشاهده می شود میزان تأثیر روش مشاوره پیش از ازدواج «آگاه »
 0/35بوده است و این بدان معناست که  0/35واریانس نمرات پسآزمون متغیرهای وابسته،
مربوط به عضویت گروهی بوده است .توان آماری  1و سطح احتمال نزدیک به صفر ،داللت
بر کفایت حجم نمونه است .همچنین با کنترل پیشآزمون سطوح معناداری همه آزمون ها
بیانگر آن هستند که بین افراد گروههای آزمایش و گواه ،حداقل دریکی از متغیرهای وابسته
(آگاهی نسبت به تفاوتها) تفاوت معنیداری وجود دارد .برای پی بردن به این تفاوت نتایج
حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس آنکوا در متن مانکوا در جدول شماره  ،7آورده شده
است.
جدول  :7نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون و
پیگیری زیر مقیاسها
درجه
آزادی

F

سطح
معنیداری

اندازه
اثر

توان
آماری

پسآزمون

1

15/11

0/000

0/269

0/740

پیگیری

1

17/35

0/000

0/297

0/821

پسآزمون

1

44/29

0/000

0/519

0/725

پیگیری

1

71/63

0/000

0/636

923/0

پسآزمون

1

17/21

0/000

0/296

32/0

پیگیری

1

49/74

0/000

0/548

0/423

پسآزمون

1

12/16

0/001

0/229

0/258

پیگیری

1

33/63

0/000

0/451

0/333

پسآزمون

1

75/73

0/000

0/649

0/545

پیگیری

1

107/14

0/000

0/723

0/878

متغیر مرحله
آگاهی نسبت به همسر
آگاهی نسبت به تفاوتها
پذیرش همسر
مسئولیت پذیری
نمره کل
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همانطور که در جدول  7مشاهده می شود ،روش مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» بر
زیرمقیاسهای آگاهی نسبت به همسر ،آگاهی نسبت به تفاوتها ،پذیرش همسر و
مسئولیتپذیری نسبت به همسر و نیز نمره کل ،در گروه آزمایش در پسآزمون مؤثر بوده

است ( =f 15/11و <P 0/001؛  =f 44/29و P<0/001؛  =f17/21و <P 0/001؛  =f 12/16و

<P 0/001؛  =f75/73و  .) <P 0/001این اثربخشی در مرحله پیگیری نیز برقرار است (17 /35

 =fو <P 0/001؛  =f 71/63و <P 0/001؛  =f 49/74و <P 0/001؛  =f 33/63و <P 0/001؛

 =f107/14و ) <P 0/001؛ بنابراین میانگین نمرات پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش بهطور
معنیداری متفاوت است؛ بهعبارتدیگر می توان گفت روش مشاوره پیش از ازدواج «آگاه »

بهطور معنی داری سبب افزایش سطح آگاهی نسبت به خود و همسر و تفاوتهای میان آن
دو و نیز افزایش پذیرش و مسئولیتپذیری نسبت به همسر ،در گروه آزمایششده است و
دارا ی قابلیت اعتماد و روایی الزم است.
ازآنجاکه در این پژوهش خرده مقیاس «سازگاری زناشویی» فقط در مرحله پیگیری
ارزیابی می شد ،برای ارزیابی نتایج حاصل در این خرده مقیاس ،از روش آزمون تی برای
مقایسه دو گروه مستقل استفاده شد .جدول شماره  8اطالعات توصیفی آزمون تی دو گروه
مستقل برای ارزیابی میزان رضایتمندی زناشویی بین دو گروه آزمایش و گواه را نشان
میدهد.
جدول  :8شاخص های توصیفی متغیر سازگاری زناشویی
متغیر سازگاری زناشویی

تعداد

میانگین

گروه آزمایش

22

3/8181

گروه کنترل

22

2/2727

انحراف
استاندارد
0/90692

میانگین خطای
معیار
0/19336

0/82703

0/17632

برای بررسی معنی داری تفاوت دو گروه ،نتایج آزمون تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت
(جدول  .) 9با توجه به نتایج آزمون لوین مشخص است که سطح معناداری باالتر از
مقدار  0.05است ،بنابراین واریانس گروههای مستقل آزمایش و گواه در سازه سازگاری
زناشویی با هم برابر هستند و پیش فرض انجام آزمون تی محقق میباشد .با توجه به اطالعات
مندرج در جدول  ،7می توان دریافت که زیر مقیاس رضایتمندی زناشویی در بین دو گروه
آزمایش و کنترل تفاوت دارد و این تفاوت معنیدار است ( =t5/906و  .)<P 0/001مطابق
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اطالعات بهدست آمده ،حد باال و پایین هر دو مثبت هستند بنابراین میانگین رضایتمندی
زناشویی گروه آزمایش ،بزرگ تر از میانگین گروه کنترل است و تأیید شد که این اختالف
از نظر آماری معنادار است.
جدول  : 9تحلیل آزمون تی مستقل برای دو گروه آزمایش و گواه در مقیاس سازگاری زناشویی
آزمون لوین
جهت برابری
واریانس ها
F

T

df

Sig

تفاوت
میانگین

Sig

تفاوت
انحراف
استاندارد

تفاوت میانگین ها با
 %95اطمینان
سطح پایین

سطح باال

متغیر
سازگاری

0/133

0/717

5/906

42

0/000

1/54545

0/26168

1/01736

2/07355

زناشویی

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،طراحی یک الگوی مشاوره پیش از ازدواج متناسب با شرایط
بومی -فرهنگی ایرانی و نیز بررسی اثربخشی آن بر روی برخی از مالکهای موفقیت در
ازدواج یعنی آگاهی نسبت انتخاب ،پذیرش طرف مقابل ،مسئولیتپذیری نسبت به انتخاب
و نیز سازگاری زناشویی بود .الگوی تدوین شده مشاوره پیش از ازدواج (آگاه) ،دارای
هدف ،مبنای نظری ،راهبردهای اصلی ،تکنیکهای مشاوره ای و نیز مراحل اجرایی است.
هدف اصلی این الگوی مشاورهای « ،افزایش سطح آگاهی و نیز پذیرش مسئولیت انتخاب
همسر همانگونه که هست» میباشد و مبنای نظری این الگو ،عبارت است از بررسی چهار
بعد «سالمت» فردی و خانوادگی« ،تشابه» در ویژگیهای فردی و خانوادگی « ،تناسب» در
ویژگی جنسیتی و «مهارت» در تعامالت بین فردی در دو طرف خواستگار .راهبردها،
تکنیک ها و مراحل مشاوره پیش از ازدواج نیز روشن شده است.
عالوه بر اینکه الگوی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» دارای چهارچوب مدون است،
برخی از ویژگیهای متمایزکننده از سایر روشها را نیز که متناسب با شرایط بومی و فرهنگی
ایرانی است ،در بر دارد که مهم ترین آن چهار بعد مطرح شده :سالمت ،تشابه ،تناسب و
مهارت است .در این روش ،تعریف «سالمت» به مفاهیمی چون ایمان دینی ،پاکدامنی،
اصالت ،صداقت و امانتداری توسعه داده شده است .مفهوم « تشابه» نیز از جهاتی متناظر با
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مفهوم کفویت و هم شأنی در ادبیات فرهنگی در نظر گرفته شده است .همچنین در موضوع
« تناسب» ،بر اساس نقش زن و مرد در خانواده از منظر انسان شناسی دینی و حقوق مدنی
زوجین ،به این موضوع توجه شده که سطح ویژگیهای زنانه و مردانه در زن و مرد به چه
اندازه ای باید باشد تا بین آن دو از لحاظ روان شناسی جنسیتی ،تناسب و تعادل وجود داشته
باشد .در نهایت در مفهوم «مهارت» ،عالوه بر توجه به سطح مهارتهای افراد برای زندگی
مشترک ،مفهوم تقوی (در ادبیات دینی) ،به معنی « مهارت توان کنترل هیجانات» نیز در نظر
گرفته شده است.
در مرحله بررسی اثربخشی این روش مشاورهای ،بر اساس نمرات مشاهدهشده ،نتایج
پژوهش نشان داد استفاده از این روش مشاوره ای بر سطح آگاهی افراد نسبت به ویژگیهای
همسر ،آگاهی فرد نسبت به تفاوتهای خود و همسر ،پذیرش همسر همانطور که هست،
مسئولیت پذیری نسبت به همسر و نیز رضایتمندی زوجین ،تأثیر مثبتی داشته است؛

بهعبارتدیگر در گروه آزمایشی در مقایسه نمرات پیشآزمون – پسآزمون -پیگیری
زیرمقیاسهای موردمطالعه روند افزایشی داشتهاند .هرچند بیشتر پژوهشهای موجود در این

زمینه ،محدود به تأثیر «آموزش گروهی پیش از ازدواج» است و در زمینه تأثیر «مشاوره فردی
پیش از ازدواج» پژوهشهای اندکی وجود دارد ،اما یافتههای پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهایی همچون عباسی ( ،)1394خاکسار ( ،)1395رضوی و همکاران (،)1397،1398
پاروت و پاروت ( ،)2010ویل ( ،)2016ناتسون و اولسون  ) 2003(1و وان اپ ،فورتیس ،وان
اپ و کمپل  ) 2008( 2همسو است .در همگی این پژوهشها نشان داده شده است که
برنامههای آموزشی و مشاوره ای پیش از ازدواج ،بر روی کیفیت انتخاب همسر و نیز روابط
بین زو جین پس از ازدواج مؤثر است .اودیرو  ) 2019(3در پژوهشی نشان داد که مشاوره پیش
از ازدواج می تواند نقش مؤثری در کیفیت زناشویی داشته باشد .بنابر پژوهش شاه حسینی و
همکاران ( ) 2014نیز ،مشاوره پیش از ازدواج به افراد کمک میکند با شناخت خود و
شریک زندگیشان ،روشنسا زی انتظاراتشان از یکدیگر ،ارتقاء مهارت حل مسئله و آگاهی
از نقاط قوت و ضعف شخصیتی یکدیگر قبل از ازدواج ،روابط خود را بهبود بخشند.

.1Knutson, D. H., & Olson, D. H.
. Van Epp, M. C., Futris, T, G., Van Epp, J. C., & Campbell, K.
2
. Odero, M. E. A.
3
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد دریافت مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» ،موجب افزایش
سطح آگاهی و نگاه واقع بینانه به ازدواج و انتخاب همسر می شود و این یافته با نتایج سایر
پژوهشهای تجربی همچون پژوهش خاکسار ( ،)1395نوروزی و زندی پور (،)1396
رضازاده ،صدری دمیرچی و قمری کیوی ( ،) 1398میراحمدی ،فاتحی زاده ،اعتمادی،
جزایری و پسندیده ( ،) 1398پاشیب ،محمدی ،سیدمحرمی و تاتاری ( )1395هم راستا است.
پایه اصلی برنامههای آموزشی و مشاوره پیش از ازدواج «افزایش آگاهی» است .بهعنوانمثال
وان اپ ( ) 2008که برنامه پیش از ازدواج  »PICK«1را گسترش داد ،تأکید روی آگاهی و
انتخاب میان فردی دارد (رجبی ،عباسی ،سودانی و اصالنی.)1395 ،
در پژوهش حاضر نشان داده شد که مشاوره پیش از ازدواج موجب باال رفتن میزان
پذیرش افراد نسبت همسر پس از ازدواج است .این یافته با نتایج پژوهش مشتاقی ،آتش پور،
آقایی و عالمه () 1391؛ سهرابی ،میکائیلی ،عطا دوخت و نریمانی ( ،)1397ابراهیمی،
گودرزی و عیسی نژاد ( )1398و عباسی ( )1394مبنی بر اینکه برنامههای پیش از ازدواج بر
باورهای ارتباطی و مهارت های تعاملی و ارتباطی با زوجین تأثیر میگذارد همسو است .یکی
از مهارت های ارتباطی که مبتنی بر عدم کنترل بیرونی است ،پذیرش است (گالسر.)2000 2،
هر چه زوج ها قبل از شروع زندگی مشترک ،همدیگر را بپذیرند ،کیفیت زناشویی باالتر
میرود (کوردک .) 1995 3،آگاه کردن افراد از وجود چنین باورهایی باعث حل بسیاری از
مشکالت فردی و اجتماعی می شود و از بسیاری از انتخابهای نامعقول و عجوالنه که منجر
به کشمکش و فروپاشی خانواده میشود ،پیشگیری میکند (نظری1386 ،؛ به نقل از
خاکسار .)1395 ،ر جبی و همکاران ( ) 1395در پژوهش خود دریافتند آموزش پیش از
ازدواج موجب کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد (تخریب کنندگی ،مخالفت ،تغییرناپذیری
همسر ،توقع و انتظار ذهنخوانی ،کمالگرایی جنسی و ناهمسانیهای جنسیتی) در
دانشجویان مجرد گروه آزمایش شده است و این به معنی پذیرش همسر همانگونه که هست،
میباشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد افرادی که از این روش مشاورهای بهره گرفتهاند،
مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به تعامالت زوجینی دارند .همسو با این یافته ،پژوهش
.1Premarital Interpersonal Choices and Knowledge
. Glasser, W.
2
. Kurdek, L. A.
3
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رضازاده و همکاران ( ،)1398تیلور و همکاران ( )2001و سلیماوی خوشاب ،مرادی و
دهقانی زاده ( )2012نشان میدهد برنامههای پیش از ازدواج ،تابآوری در زندگی زناشویی
را باال میبرد .وقتی افراد با آگاهی و پذیرش بیشتری ازدواج می کنند ،توان روانی بیشتری
برای کنار آمدن با شرایط مختلف پیش روی ازدواج ،از خود نشان میدهند .ویژگیهای
افراد تاب آور که عبارت اند از :خودمختاری باالتر ،استقالل ،همدلی ،تعهد به کار ،جدیت،
مهارت های حل مسئله خوب و روابط خوب با همساالن ،در افراد آموزشدیده بیشتر است
(سلیماوی خوشاب و همکاران.)2012 ،
بر اساس نتایج مشاهده شده در این پژوهش ،میزان سازگاری زناشویی افرادی که از این
روش مشاورهای بهره بردهاند به شکل معنیداری باال است .همسو با این یافته ،پژوهشها
نشان میدهد شرکت در برنامههای آموزشی و مشاوره ای پیش از ازدواج ،موجب کاهش
تعارض و افزایش رضایتمندی زناشویی می شود (پرهیزگار و همکاران2017 ،؛ پاروت و
پاروت2010 ،؛ قاسمی مقدم ،بهمنی و عسکری1392 ،؛ ویل2016 ،؛ مرادی ،ضیفی ،محمدی
و سریچلو2015 ،؛ رضوی و همکاران 1397 ،و 1398؛ لطفی1394 ،؛ افخمی کیان،
حسنآبادی و شاملو .) 1394 ،زوجینی که سطح آگاهی باالتری نسبت به زندگی مشترک
دارند و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به تعامالت بی ن فردی خود با همسرشان دارند ،از
سطح سازگاری باالتری در روابط زوجین برخوردارند .شاید یک دلیل آن این باشد که این
افراد بیشتر به فکر مراقبت از روابطشان هستند .ویلیامسون و همکاران ( )2018در پژوهش
خود بیان کردهاند زوجهایی که در آموزشهای قبل از ازدواج شرکت کردهاند ،اگر بعداً
در ازدواج نیازی ایجاد شود زودتر جهت زوجدرمانی مراجعه میکنند .از طرفی «سازگاری »
امری فراتر از مفهوم «رضایتمندی» است ولی با آن رابطه تنگاتنگ دارد .رضایت افراد در
زندگی تا حد زیادی از باور آنها نسبت به دست یابی به اهداف مطلوبشان سرچشمه میگیرد
(برون ،مادیکس و اسنایدر1997 ،؛ برنسین1993،؛ به نقل از کاپالن و مادوکس.)20021،
مطالعات طولی هالیچ وجیپرت  ) 1998(2نشان داده است احساس رضایت از زندگی و
برخورداری از احساس خوب و مطلوب ،به داشتن اهداف دست یافتنی بستگی دارد،
به خصوص در افرادی که نسبت به اهداف خود تعهد بیشتری احساس میکنند .فنچام و بیچ

3

.1Kaplan, M., & Maddux, j. E.
. Halisch, F., & Geppert, U.
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( )2010نشان داده اند که اهداف در رضایتمندی از روابط صمیمانه و نزدیک ،بهطور خاصی
در روابط زناشویی ،عاملی مؤثر است .در تبیین این سطح از سازگاری زناشویی افراد
استفاده کننده از روش مشاوره پیش از ازدواج آگاه ،می توان عنصر پذیرش مسئولیت انتخاب
و تعهد و تالش فردی (به جای انتظار از دیگری) را بیان نمود .این بدان معنی است که هرچند
ممکن است این زوجها دارای اختالفات و تنشهایی باشند ،اما تالش دارند با آن کنار بیایند
یا آن را حل کنند و این راهبرد می تواند رضایت آنها از زندگی باال ببرد .طبق نظر گالسر
( ،) 2000عمل به تعهدات شخصی ،به عمل کردن یا نکردن دیگری به تعهدات خودش
بستگی ندارد ،بلکه اگر تنها یکی از زوجین درست رفتار کند ،پس از مدتی تأثیر خوبی
خواهد دید .این می تواند ناشی از نگاه همراه با پذیرش همسر همانطور که هست (بهجای
تالش برای تغییر او) و مسئولیتپذیری فردی (پرداختن به خود) باشد.
به طورمعمول افرادی که برای مشاوره پیش از ازدواج به مشاور متخصص مراجعه
می کنند ،به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که «آیا این ازدواج مناسب است یا نه؟» و انتظار
دارند مشاور با بهرهگیری از تخص ص و تجربه خود ،به این پرسش پاسخ «بلی» یا «خیر» بدهد،
چه اینکه برخی از مشاوران همین کار را انجام میدهند .حالآنکه عوامل مختلف و متعددی
وجود دارد که مانع از این میشود یک پیشبینی دقیق و قابلاعتماد در مورد سرنوشت یک
ازدواج داده شود .در روش مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» ،متمایز از برخی روشهای دیگر،
بنا بر دادن آگاهی به افراد و واگذار کردن تصمیم به خود آنها است .لذا در این روش بنا
بر رد یا تأیید ازدواج نیست .گرایش افراد به اسناد بیرونی (خارجی دانستن ریشه مشکالت)،
موجب تمرکز روی رفتارهای دیگران بهجای تمرکز روی رفتارهای خود میشود .در امر
ازدواج نیز برخی افراد بهصورت ناخودآگاه تمایل دارند مسئولیت انتخاب همسر و موفقیت
یا شکست در ازدواج را بر عهده دیگران اعم از همسر ،خانواده یا حتی مشاور بدانند .در
روش مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» ،اصل بر باال بردن سطح آگاهی برای اتخاذ بهترین
تصمیم و نیز پذیرش واقعیت های آن تصمیم و نیز مسئولیت آن است ،هرچند آن تصمیم
مشکالتی را نیز در پی داشته باشد؛ بنابراین مشاور تالش نمیکند به جای مراجع تصمیم بگیرد
یا او را مجاب کند تا حرفش را بهعنوان یک متخصص بپذیرد ،بلکه تالش میکند
واقعیتها ی محتمل در انتخاب طرف مقابل را برای وی نمایان سازد و درنهایت تصمیمگیری
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را به خود او واگذار کند .بهاین ترتیب انتظار میرود مراجع نسبت به تصمیم خود در انتخاب
همسر ،آگاه تر و مسئول تر باشد و پایبندی بیشتری نیز نسبت به تصمیم خود نشان دهد.
در رویکرد مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» ،موضوع اصلی این است که افراد «بدانند» با
چه کسی می خواهند ازدواج کنند و برای مواجهه با نقاط ضعف و تفاوتهای احتمالی آماده
باشند و بپذیرند که برای داشتن یک زندگی همراه با رضایتمندی ،باید تالش کنند و کسب
رضایت را در طول زندگی همراه با کسب مهارتهای الزم جستجو کنند .بسیاری از زوجین
جوان ،پس از شروع زندگی و برخورد با چالشهای احتمالی آن ،در وهله اول ،انتخاب خود
را اشتباه می پندارند و نسبت به اصل زندگی مشترک و همسر خود دافعه پیدا میکنند و
کمترین نقش را برای خود در به وجود آمدن تعارضات قائل می شوند .به دلیل این عدم توجه
و آگاهی ،مسئولیتپذیری کمتری نسبت به رفع تعارضات از خود نشان میدهند؛ اما الگوی
مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» تالش می کند تا حد ممکن ،سطح آگاهی نسبت به ازدواج را
در میان خواستگاران (قبل از ازدواج) باال ببرد تا حتی اگر تعارضات احتمالی پس از ازدواج
شکل گرفت ،افراد مسئوالنه با آن مسائل برخورد کنند و قدرت سازگاری تابآوری بیشتری
برای رفع مشکالت داشته باشند.
این پژوهش دارای محدودیتهایی نیز بود و باید در بافت محدودیتهای آن تفسیر
شده و تعمیم داده شود .اول اینکه ازآنجاکه عوامل مؤثر بر کیفیت روابط زناشویی متعدد
است ،کیفیت روابط زوجین را نمی توان به تنهایی درنتیجه انجام مشاوره پیش از ازدواج
دانست ،بنابراین نمی توان ارزیابی دقیقی از اثربخشی آن داشت .دوم اینکه بازدهی این روش
مشاورهای در کوتاه مدت قابل ارزیابی دقیق نیست و نیاز به بررسیهای طو لی است .سوم
اینکه ازآنجاکه اطالعات بهدستآمده از افراد بر اساس ابزارهای خودگزارش دهی بهجای
مطالعه رفتار واقعی است ،ممکن است مشارکتکنندگان در پاسخ به سؤالها ،به استفاده از
شیوه های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدمکفایت فردی
سوق پیدا کنند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد ساماندهی مدلهای مشاوره بومی در حوزههای
مختلف ازجمله مشاوره پیش از ازدواج ،موردنیاز میباشد ،بنابراین پیشنهاد میشود برای
توسعه الگوی مشاوره پیش از ازدواج ،دستورالعملهای اجرایی بیشتری معرفی و مورد
ارزیابی پژوهشگران قرار گیرد .بهعنوان مثال نحوه ارائه بازخورد به مراجعین در خصوص
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تناسب شخصیتی در ازدواج مدون شود .از طرفی الزم است اثربخشی مدلهای معرفیشده
مشاورهای همچون روش «آگاه» ،در میان جوامع مختلف ایرانی بررسیشده و در صورت
نیاز پیوستهای منطقهای یا مح لی به آن افزوده شود .پیشنهاد تدوین بستههای آموزش
گروهی مهارت های قبل و بعد از ازدواج با نگرش فرهنگ بومی و نیز ساخت ابزارهای
تشخیصی تناسب ازدواج ،برای تکمیل فرایند مشاوره ازدواج است .بهطورکلی با در نظر
گرفتن یافتههای این پژوهش می توان نتیجه گرفت تدوین الگوی مشاوره پیش از ازدواج
بومی همراه با دستورالعملهای اجرایی و کارآمد ،می تواند عالوه بر جلوگیری از اتخاذ
روشهای غیرتخصصی یا سلیقه ای ،موجب ارتقاء کیفیت انتخاب همسر و ازدواج و درنتیجه
افزایش سطح سالمت خانواده ایرانی شود.
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فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی.103-124 ،14 ،

افخمی کیان ،زینب؛ حسن آبادی ،حسین و شاملو ،زهره ( .)1394اثربخشی گروهدرمانی
مبتنی بر آموزش غنی سازی ازدواج به روش اولسون بر رضایت زناشویی زنان .دومین
کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی ،تهران،
موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

پاشیب ،ملیحه؛ سیدمحرمی ،ایمان؛ محمدی ،سمیه و تاتاری ،مریم ( .)1395تأثیر مشاوره
پیش از ازدواج بر انتظار از ازدواج در بین دانشجویان علوم پزشکی .مجله علوم
پزشکی تربیت حیدریه.15-10 ،)4( 4 ،

جمشیدیان نائینی ،یاسمن؛ یونسی ،فلورا و قادری ،زهرا ( .)1394اثربخشی آموزش
مهارت های پیش از ازدواج بر رشد فردی دختران مجرد .فرهنگ مشاوره و
رواندرمانی.121-138 ،)23(6 ،

حسین خانی نائینی ،هادی؛ جان بزرگی ،مسعود و آذربایجانی ،مسعود ( .)1391ساخت و
اعتباریابی مقیاس انتخاب همسر از دیدگاه اسالم .اسالم و پژوهشهای تربیتی ،سال
چهارم بهار و تابستان  ،1391شماره  ،1پیاپی .1 -30 ،7
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خاکسار ،میالد ( .)1395اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بر باورهای محدودکننده انتخاب
همسر و انتظار از ازدواج در دانشجویان پسر شهر اصفهان .پایاننامه جهت اخذ درجه
کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده .دانشگاه رازی .کرمانشاه .ایران.
خمسه ،اکرم ( .)1382آموزش قبل از ازدواج :راهنمای عملی برای زوجهای جوان .ترجمه
و تألیف اکرم خمسه .تهران :دانشگاه الزهرا (س) ،پژوهشکده زنان.

رجبی ،غالمرضا؛ عباسی ،قدرت اله؛ سودانی ،منصور و اصالنی ،خالد ( .)1395اثربخشی
آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای
ارتباطی دانشجویان مجرد .مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده(6،1 ،پیاپی 79- ،)21
.97

رضازاده ،مسعود؛ صدری دمیرچی ،اسماعیل و قمری کیوی ،حسین ( .)1398اثربخشی برنامه
آموزش پیش از ازدواج بر نگرش دربارۀ ازدواج ،تابآوری و انتظار از ازدواج در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز .مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده،1 ،
.109 -124
رضوی ،سیدحسین؛ جزایری ،رضوان السادات؛ احمدی ،سید احمد و اعتمادی ،عذرا

( .)1397مقایسهی تأثیر برنامهی آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون و
بسته ی مشاوره پیش از ازدواج بومی بر مشکالت دوران عقد زوجین .خانواده پژوهی،
دوره  ،15شماره .181-195 ،58
رضوی ،سیدحسین؛ جزایری ،رضوان السادات؛ احمدی ،سید احمد و اعتمادی ،عذرا

( .)1398تأثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت
زناشویی زوجها در دوران عقد .فصلنامه علمی پژوهشهای مشاوره-19 ،)67( 17 ،
.4

سهرابی ،زهرا؛ میکائیلی ،نیلوفر؛ عطا دوخت ،اکبر و نریمانی ،محمد ( .)1397هم سنجی تأثیر
زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطۀ اجتماعی هیجانی بر باورهای
ارتباطی زوجین .دو فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده.47 – 64 ،)1( 8،
عباسی ،قدرت اله ( .)1394بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه
آموزش ارتباط و برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی بر انتظارات زناشویی و باورهای
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ارتباطی دانشجویان مجرد دانشگاههای شهر اهواز .پایاننامه دکترای تخصصی،
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

قاسمی مقدم ،کبری؛ بهمنی ،بهمن و عسگری ،علی ( .)1392اثربخشی آموزش گروهی
برنامه غنی سازی زناشویی (سبک اولسون) بر افزایش رضامندی زنان متأهل.
روانشناسی بالینی و شخصیت.10-1 ،)8(2،

گلزاری ،محمود و کمن ،محمدرضا ( .)1394الگوی همسرگزینی در مشاوره پیش از ازدواج
گامبهگام از آشنایی تا انتخاب .مجموعه مقاالت همایش خانواده و تربیت جنسی،
مشهد.71-92 ،

گودرزی ،محمود؛ شیری ،فاطمه و محمودی ،بختیار ( .)1397اثربخشی آموزش مؤلفههای
خانوادهدرمانی شناختی ر فتاری بر تعارض والد فرزندی و تعارض زناشویی .فصلنامه
روانشناسی کاربردی 4(12 ،پیاپی .551-531 ،)48

لطفی ،زهرا ( .)1394مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی ازدواج (طرح اولسون) و برنامه
ارتقای کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی زنان .چهارمین کنفرانس بین المللی
روانشناسی و علوم اجتماعی ،تهران ،همایشگران مهر اشراق.

مشتاقی ،مرضیه؛ آتش پور ،سید حمیدرضا؛ آقایی ،اصغر و عالمه ،سیدفرید ( .)1391تأثیر
آموزش گروهی انسان گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأهل مراجعهکننده به مراکز
مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان .مشاوره و رواندرمانی خانواده– 339 )3(2 ،
.322
میر محمد صادقی ،مهدی ( .)1397آموزش پیش از ازدواج .مشهد .به نشر (آستان قدس
رضوی).
میراحمدی ،سیده لیال؛ فاتحی زاده ،مریم؛ اعتمادی ،عذرا؛ جزایری ،رضوان السادات و

پسندیده ،عباس ( .)1398بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از
شروع ( ) symbisبر انتظارات از ازدواج و باورهای مربوط به انتخاب همسر دختران
مجرد شهرکرد .فصلنامه خانواده پژوهی.24-7 ،)1(15 ،
نوروزی ،سوده و زندی پور ،طیبه ( .)1396اثربخشی مشاوره گروهی آموزشهای پیش از
ازدواج بر نگرش به انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج .دومین کنگره بینالمللی
نقش زن در سالمت خانواده و جامعه .دانشگاه الزهرا.
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