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Abstract
Aim and Background: Research has shown that adequate education on marriage-related issues can affect
couples' beliefs; therefore, the present study was conducted to compare the effectiveness of premarital education
by the method of awareness program and interpersonal selection and multidimensional indigenous approach on
dysfunctional couple beliefs in marriage seekers.
Methods and Materials: The research method is quasi-experimental with pre-test-post-test design with control
group. The statistical population of the study included all marriage applicants in Arak who referred to the Center
for Sustainable Life in 1399, and 60 of them were randomly selected and randomly divided into Two
experimental groups and control group were included. In this study, the content of premarital training sessions
based on the principles and techniques of the Interpersonal Awareness and Selection Program (PICK) was two
weekly 90-minute sessions and native multidimensional training in 10 40-minute sessions. Done. The data
collection tool was Eidelsen and Epstein (1982) Communication Beliefs Questionnaire and covariance analysis
test was used to analyze the data using SPSS software version 22.
Findings: The results showed that there was a significant difference between the effectiveness of premarital
education through the program of knowledge and interpersonal choice and the native multidimensional approach
on communication beliefs, expectation of mind reading and no change of spouse (P≥0.001).
Conclusions: It seems that people who participate in premarital education programs have better communication
growth, less destructive exchanges and more support, and also have lower divorce rates.
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مقایسه اثربخشی آموزشهای قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی و
رویکرد چندبعدی بومینگر بر باورهای ناکارآمد زوجی در افراد متقاضی ازدواج
سعید بلوچ زاده خورشانه  ،1منصور عبدی  ،2خلیل غفاری  ،3رحیم حمیدی پور
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 -1دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه اراک ،ایران.
 -3استادیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران
 -4استادیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

چکیده

زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که آموزش کافی در مورد مسائل مرتبط با ازدواج میتواند بر باورهای زوجین اثرگذار باشد بنابراین پژوهش
حاضر باهدف مقایسه اثربخشی آموزشهای قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی و رویکرد چندبعدی بومینگر بر باورهای ناکارآمد
زوجی در افراد متقاضی ازدواج انجام شد.
مواد و روشها :روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون_ پسآزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد متقاضی ازدواج
شهر اراک مراجعهکننده به کانون زندگی پایدار در سال  1399بود و از بین آنان تعداد  60نفر بهصورت در دسترس انتخاااب و بهصااورت تصااادفی در دو
گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند .در این مطالعه ،محتوای جلسههای آموزش قبل از ازدواج با تکیهبر اصول و فنون برنامااه آگاااهی و انتخاااب
بین فردی ( )PICKبهصورت هفتگی دو جلسه  90دقیقهای و آموزش چندبعدی بومینگر بهصورت  10جلسه  40دقیقهای انجااام شااد .اباارار گااردآوری
اطالعات پرسشنامه باورهای ارتباطی ایدلسن و اپستین ( )1982بود و برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرمافرار  SPSSنسخه
 22استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزش های قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی و انتخاب بین فااردی و رویکاارد چندبعاادی بااومینگاار باار
باورهای ارتباطی توقع ذهنخوانی و عدم تغییر همسر معنادار بود (.)P<0/05
نتیجهگیری :به نظر میرسد که افرادی که در برنامههای آموزش پیش از ازدواج شرکت میکنند ،از رشد ارتباطی بهتااری ،تبااادخت مخاارب کمتاار و
حمایت بیشتری برخوردارند و همچنین آمار طالق در آنها کمتر است.
واژههای کلیدی :برنامه آگاهی ،انتخاب بین فردی ،بومینگر ،باورهای ناکارآمد ،ازدواج
ارجاع :بلوچ زاده خورشانه سعید ،عبدی منصور ،غفاری خلیل ،حمیدی پور رحیم .مقایسه اثربخشی آموزشهای قبل از ازدواج به روش برنامههه آگههاهی و
انتخاب بین فردی و رویکرد چندبعدی بومینگر بر باورهای ناکارآمد زوجی در افراد متقاضی ازدواج .مجلاه تحقیقاات علاوم رفتااری 1400؛ :)3(19
.415-426
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مقدمه
ازدواج از مهمترین ارزشهای انساانی در تماام جواماع انساانی
میباشد و تصمیمگیاری بارای ازدواج یکای از ساختتارین و
پیچیدهترین تصمیمات زندگی است ( ،)1هرچند در اغلب ماوارد
بهعنوان امری با کمترین پیچیدگی و بیشاترین شاادی بخشای
تصور میشود ،اما این دیادگاه خیالبافاناه از انتقاال باه ازدواج
ممکن است به عدم آمادگی مناسب یک زوج و مشکالت بعدی
و پریشاانی در طاول ایان انتقاال بیانجاماد ( .)2اگرچاه دوران
ناامردی تجاارب رشادی زیاادی مثال مصااحبت و همراهای،
تعامالت آزادانهتر و حمایتهای عاطفی را برای زوجین به وجود
میآورد ،ولی اغلب زوجها به خاطر شرایط این دوران در معرض
تعارض و خشونت بیشتری قرار دارناد ()3؛ بناابراین مداخلاه در
دوران ناامردی و کااهش مشاکالت ناشای از ایان دوران و
تشخیص و حل بهموقع اختالفها و همچنین افارایش لحظاات
شاد برای دوام این رابطه در این دوران ضروری به نظر میرسد.
با این تفاسیر میتوان شاخصهایی را که باید قبل از ازدواج باه
آنها توجه کرد به سه دسته تقسیم نمود )1 :عوامل مرباو باه
تاریخچه هر یک از زوجها یا منابع بالقوه و بالفعال هار یاک از
زوجین- )2 ،صفات و ویژگیهایی چاون احتارام باه خویشاتن،
اعتمادبهنفس ،برخاورداری از مهاارتهاای ارتبااطی ،ساالمت
جسمی و روانی )3 ،نظام ارزشی زوجین ،نگرشها و راهبردهای
مقابله با استرس و مهارتهای حل مسئله (.)4
یکی از آسیبزاترین عواملی که در دوران قبال از ازدواج بار
شکلگیری ازدواج و طالق مؤثر است ،باورها ،افکار و انتظاارات
غیرمنطقای و عاشاقانه از ازدواج اسات ( .)6 ,5نتاایج مطالعااتی
آشکار ساخته است که بسیاری از افراد انتظارات غیرواقعبینانهای
نسبت به ازدواج و شریک زندگی خود دارند و انتظار دارناد کاه
همسر آنها تمام نقصها و کمبودهاای زنادگی قبال از ازدواج
آنها را پر نماید ()7؛ بنابراین ،دریافت آموزشهای قبل از ازدواج
جهت پیشگیری از شکست در زندگی زناشاویی دارای ضارورت
بوده و فرض پژوهشگر بار ایان اسات کاه زوجاین مایتوانناد
مهارتهای موفقیت در ازدواج را فراگیرند؛ در این رابطه ،آموزش
مهارتهای پیش از ازدواج بر استحکام ازدواج ،کاهش طاالق و
ارتقای کیفیت روابط زناشویی کمک میکند ( .)4 ,2در بسیاری
از برنامههای آموزش پیش از ازدواج بر اهمیت یادگیری شایوه-
های ارتباطی ،روشن کردن موارد عدم توافق ،افرایش صمیمیت
زوجین ،مفهوم انتظارات زوجها از زندگی و تأثیر این انتظارات بر
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روابط میان آنها تأکید میشود ()8؛ و نتاایج مطالعااتی از تاأثیر
مثبت برنامههای آموزش پیش از ازدواج بر بهبود رواباط زوجاین
حمایت کرده است ( .)8-10بر اسااس نتاایج مطالعاات صاورت
پذیرفته ،بسیاری از طالقها بدین دلیل رخ میدهد که زوجاین
برای ازدواج آماده نبوده ،آموزشی دریافات نکاردهاناد و ارتباا
موفقی با یکدیگر ندارناد ()11؛ بناابراین مایتاوان بار اهمیات
آموزش پیش از ازدواج بر رضایت از زندگی زناشویی و مشکالت
زناشویی و متعاقباً طالق پی برد .نتاایج پاژوهشهاا نیار نشاان
دادهاند که فقدان آموزش کافی در مورد مسائل مرتبط با ازدواج،
اطالعات ناکافی زوجین ،مشکالت دلبستگی ،باورهای ناکارآماد
ارتباطی ،تمایریافتگی ،مالکها و باورهای نادرسات اجتمااعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،ارتباا ضاعی ،،تارس از عادم موفقیات در
ازدواج از شایعترین عوامل و آسیبهایی هستند که ممکن است
زندگی زوجین را دچار مشکالت زیادی کند ( .)4نظاام باورهاا و
اعتقادات در زندگی زناشویی دارای اهمیت بسایار بااخئی اسات؛
زیرا این باورها در ارتباا باا فارد دیگار روی میدهاد و تاأثیر
چشمگیری بر روابط یکدیگر میگذارند ( .)12منظور از باورهاای
غیرمنطقی آن دسته از باورهای غیرمنطقای اسات کاه مخاتص
رابطه زناشویی است و در اثر استفاده افراطی ،مشکل ایجاد کرده
است ( .)13باورهای ناکارآمد ارتباطی ازنظر اپساتین و ایدلساون
شامل -1 :باور به تخریبکنندگی مخال ،،به معناای نذاذیرفتن،
ناااراحتی و تفسااایر منفااای اختالفنظاار ( -2 ،)14بااااور باااه
تغییرناپذیری همسر ،اعتقاد به نداشتن تواناایی همسار در تغییار
رفتارها و تکرار شدن آنها در آینده -3 ،توقع ذهنخوانی ،انتظار
اینکه بدون نیاز به گفتن و اظهارنظر کردن ،فرد باید احساساات،
افکار و نیازهای همسر خاود را بداناد -4 ،کماالگرایی جنسای،
انتظار از همسار در ایجااد رابطاه جنسای تاام و تماام در هماه
موقعیتها بدون توجه به وضعیت او و  -5باور درباره تفاوتهای
جنساایتی ،نداشااتن درک صااحی از تفاوتهااای شااناختی و
فیریولوژیکی زن و مارد ،بهصاورت انتظاار یکساان داشاتن ،یاا
تفاوتهای مادر زادی را علات اخاتالف دانساتن میباشاد (،13
 .)15نقش باورهای ارتباطی بر مسائل زناشویی در پژوهشهاای
مختلفی موردبررسی قرارگرفته است .دراینارتبا مایتاوان باه
سطوح باخی باورهای ناکارآمد ارتباطی و سطوح پاایین رضاایت
زناشویی ( ،)7بیثبااتی در ازدواج ( ،)16دلردگای زناشاویی ()17
اشاااره کاارد .همچنااین نتااایج مطالعااات گاااتمن ( ،)18باورهااای
ارتباطی را از عوامل مؤثر بر بروز طالق خواند .در این پژوهش با
مقایسه آموزشهای قبل از ازدواج به روش آگاهی و انتخابهای
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بین فردی  PICKو رویکرد چندبعادی باومینگار بار باورهاای
ناکارآمد زوجی در زوجین متقاضی ازدواج تالش خواهاد شاد تاا
رویکردی جهت آموزش موفق باه زوجاین ارائاه گاردد .برناماه
آموزش پیش از ازدواج به شیوه آگاهی و انتخابهای بین فاردی
بر پایه مدل دلبستگی ارتباطی به دست وان اپ ( )2006بهعنوان
مدلی برای بررسی روابط نردیک گسترش یافت ( .)19این مادل
نظری شناساننده نگاره پیوندهای ارتباطی در یک رابطه اسات و
دربرگیرنده پنج مؤلفه شناخت ،اعتماد ،دلگرمای ،تعهاد و تمااس
است ( .)19این رویکرد آمیختهای از ایان پانج پیوناد ارتبااطی،
نگارهای از دریافت کلی در یاک رابطاه و اطالعاات معنایداری
درباره احساس عشق ،دلبستگی و نردیکی در رابطه فراهم مای-
کنند ( .)20برنامه ( )PICKایان پانج مؤلفاه ارتبااطی را در دو
بخش دانش عقلی برای شناخت ویژگیهای یک نامرد و داناش
قلبی برای گذر مناسب از یک رابطه عاشقانه سازماندهی مای-
کند .بخش دانش عقلی به دانش و شناخت بهدستآمده از همسر
یا نامرد در گام آشنایی و روابط عاشاقانه باهطور باریکبیناناه و
ژرف اشاااره دارد .در ایاان بخااش کااه مؤلفااه نخساات برنامااه
( ،)PICKیعنی شاناخت اسات ،پانج ویژگای ارتبااطی کاه در
پژوهشها بهعنوان پیشبینی کننده ازدواج موفاق نامیاده مای-
شوند ،وجود دارد که شخص باید درباره شریکش یاد بگیرد (.)21
این پنج ویژگای باا ناام اختصااری ( ،)FACESیعنای زمیناه
خانوادگی ( ،)Fنگرشها و اعمال وجدانی ( ،)Aسازگاری بالقوه
( ،)Cنمونههایی از ارتبا با دیگران ( )Eو مهارتهای ارتبااطی
( )Sبازشناخته میشود .بخاش داناش قلبای ،یعنای مؤلفاههای
اعتماد ،دلگرمی و تماس به رشد ارتبا عاطفی یا احساس عشق
میااان افااراد در گااام آشاانایی اشاااره دارد ( .)22در ایاان بخااش
شرکتکنندگان شیوه بالندگی ،تعهد و گساترش دلبساتگی را در
یک رابطه یاد میگیرند و درباره شیوه تعادل این عوامل و تقویت
مرزها در یک رابطاه آماوزش میبینناد ( .)20باهطورکلی ،ایان
برنامه بازبینی فراگیر و کاملی از زمینههای برجسته برای تبیاین
روابط عاشقانه و یک ساختار فراگیر باری درک شیوه نردیکای و
صمیمیت در روابط پیش از ازدواج فراهم میکند .نتاایج مطالعاه
وان آپ و همکاران ( )20تأثیر این برنامه را موردمطالعه قرارداد و
نتایج از تأثیر مثبت این برنامه بر باورها و نگرشهای غیرواقعای
افراد درباره انتظارات غیرواقعبیناناه از ازدواج حکایات داشات .از
طرف دیگر الگوی بومینگر تحت عنوان الگوی ارتبا  ،فهرست
جامعی از عوامل پیشبینیکننده قبل از ازدواج را در مورد ازدواج
موفق ارائه مینماید .نتایج الگوی ارتبا بر اساس یک رویکارد

رشدی بومی است و با توجه به این الگو چهار مجموعه عمده از
عوامل قبل از ازدواج میتوانند پیشبینیکنناده کیفیات زنادگی
زناشویی باشند .این عوامل عبارتاند از :عوامل فاردی ،عوامال
خانوادگی و خویشااوندی ،عوامال زناشاویی و عوامال فرهنگای
( .)23بر اساس این رویکرد ،زن و شوهر در هنگام ازدواج و نیار
بعدازآن ضمن توجه به عوامال مختلا ،فاردی ،خاانواده مباد ،
زناشویی ،فرهنگی اجتماعی و معنوی باید بر روی ابعاد مختلا،
شناختی ،اخالقی ،عاطفی و رفتاری و حتی جسمانی کار کنناد و
مهارتهای مناسب برای هر بعد را با توجاه باه عوامال ماذکور
کسب کنند .بهطورکلی میتوان گفت رویکرد چندبعادی باومی-
نگر ،تلفیقای از ابعااد مختلا ،رویکردهاای شاناختی ،رفتااری،
هیجان مدار و معنوی است ،با این تفاوت کاه در ایان رویکارد،
کاربر روی ابعاد مختل ،شناختی ،اخالقی ،عاطفی و رفتااری باا
تأکید بر مسائل بومی و خصوصیات فرهنگای اجتمااعی انجاام
میگیرد .در عوامل فرهنگی بهویژه عوامل انسانی نظیر صداقت،
اخالق نیکو ،داشتن ایمان ،احترام و پایبندی به خانواده ،افرایش
قدرت سازگاری و میران صبر و تحمل در کناار انعطاافپاذیری
منطقی و واقعبینانه متناسب با بوم و محیط در این رویکرد بسیار
مورد تأکید است و چنین رویهای در رویکردهای مشاوره قبل از
ازدواج کمتر مشاهده مایگاردد ( .)24منظاور از انعطافپاذیری
بافتی این است که نوع و شکل ارتبا زن و شاوهر در فضاای
خصوصی زناشویی ،در تعامل با خانوادههای یکدیگر و در تعامل
با مسائل فرهنگی و اخالقی ممکان اسات شاکلهاای کاامالً
متفاوتی پیدا کند .در بعضی از موقعیاتهاا ممکان اسات زن و
شوهر بسیار صمیمی و در مواقع دیگر تا حدودی رسمی باشاند.
همچنین توجه همزمان به همسار و والادین ،گارایش بهساوی
زنادگی خصوصای و زناشاویی و درعینحاال پایبنادی باه
آدابورسوم نیازمند تغییر نقش در موقعیتهای مختلا ،اسات.
انعطافپذیری اشاره به تغییر و انعطاف در چهاار بعاد شاناختی،
اخالقی ،عاطفی و رفتاری در جنبههای مختل ،زندگی متناسب
با بافت جامعه دارد ( .)25همچناین درزمیناه مساائل فرهنگای
مواردی نظیر روراست بودن ،تأکید بر غیرت و ناموس ،سازش و
فداکاری ،توجه به معنویات و پایبنادی باه خاانواده ،احتارام باه
بررگترها و تعلق ویژه به خانواده و فرهنگ ازجمله خصوصیات
زندگی زناشویی در فرهنگ ایرانی و بخصاو فرهناگ اساتان
مرکری است .عالوه بر این در منطقه مذکور ،شاهد تغییر سبک
زندگی افراد بهسوی زندگی هستهای نیر هستیم .کسای کاه در
این مناطق میخواهد تشکیل زندگی بدهد اصوخً بهتر اسات از
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برای ارزیابی باورهای ارتباطی از پرسشنامه باورهای ارتباطی
ایدلسن و اپستین ( )1982استفاده شد ( .)26این پرسشنامه که
بهمنظور اندازهگیری باورهای غیرمنطقی در زندگی زناشویی
توسط ایدلسن و اپستین ( )1982ساختهشده و توسط حیدری و
همکاران ( )27با روش ترجمه و ترجمه مجدد به فارسی
برگردانده شده است ،دارای  40سؤال است که در طی ،لیکرت
بهصورت  6گرینهای از صفر (کامالً غلط) تا ( 5کامالً درست)
پاسخ داده میشود .پنج زیرمقیاس این پرسشنامه عبارتاند از
باور به تخریبکنندگی مخالفت ،توقع ذهنخوانی ،کمالگرایی
جنسی ،باور به تفاوتهای جنسیتی و باور به عدمتغییر همسر که
هرکدام دارای  8آیتم میباشند .همسانی درونی این پرسشنامه
در پژوهشهای متفاوت موردبررسی قرارگرفته است .در ایران
حیدری و همکاران ( )27همسانی درونی را برای زیرمقیاسهای
این پرسشنامه از  0/47تا  0/78به دست آوردند و پایایی آزمون
را از طریق آلفای کرونباخ بین  0/71تا  0/84گرارش نمودند.
محتوای جلسههای آموزش قبل از ازدواج در پژوهش حاضر
با تکیهبر اصول و فنون برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی
( )PICKوان اپ مبدع این شیوه بهصورت هفتگی دو جلسه
 90دقیقهای بود که در ادامه توضی دادهشده است.
برنامه آموزشی قبل از ازدواج به روش برنامه

انعطافپذیری کافی برخوردار باشد و در کناار ناوگرایی و تغییار
سبک زندگی ،خزم است به آدابورسوم و ارزشهاا نیار توجاه
نماید .باوجود چنین خصوصیات و حساسایتهاای فرهنگای ،در
بعضی از موارد شاهد برگراری دورههای مختل ،آماوزش بارای
مشاوره قبل از ازدواج هستیم که کمتر به ایان مخلفاهها توجاه
میشود .بر این مبنا و با نگاه چندبعدی جلسات مختل ،آموزشی
تدوین و آموزشهای خزم بارای افاراد در آساتانه ازدواج ارائاه
گردیده است .عالوه بر این ،رویکرد چندبعدی بومینگر متأثر از
شیوه برنامه غنیسازی/آمادگی نیر است .زیربنای نظری برنامه
غنیسازی/آمادگی بر اساس این فرض استوار است که کیفیات
روابط زناشویی و ازدواج موفق میتواند از طریق عوامل قبال از
ازدواج پیشبینی شود ()24؛ بنابراین ،سوال اصلی پژوهش حاضر
این است که آیا بین آموزشهای قبل از ازدواج باه روش برناماه
آگاهی و انتخاب بین فردی و رویکرد چندبعادی باومینگار بار
باورهای ناکارآمد زوجی در افاراد متقاضای ازدواج تفااوت وجاود
دارد؟
مواد و روشها

آگاهی و انتخابهای بین فردی.
جلسه اول :آشنایی با برنامه آگاهی و انتخابهای بین فردی.
در این جلسه اعضا با استفاده از فنون آشنا شدن با یکدیگر،
معرفی و از اهداف و هنجارهای گروه و اهمیت و ضرورت
آموزش قبل از ازدواج آگاهی یافتند .همچنین ،این جلسه با
نمایش فیلم مستند طالق و گفتگو در مورد مدل دلبستگی
ارتباطی و نحوه کسب دانش عقلی و قلبی خاتمه یافت؛
جلسه دوم :آموزش کسب دانش عقلی از طریق آشنایی با
الگوهای زمینه خانوادگی و وجدانی بودن .در این جلسه اعضا با
الگوهای خانوادگی و تأثیر این الگوها بر روابط بررگسالی مثل
انتخاب همسر و تعامل با همسر آشنا شدند و نسبت به شیوههای
تغییر این الگوها آگاهی کسب کردند .همچنین ،در این جلسه
اعضا با تعری ،کاملی از وجدان آشنایی پیدا کردند و با عمل
نظارت بر خود و عمل اتخاذ دیدگاه وجدانی آشنا شدند.
جلسه سوم :آموزش کسب دانش عقلی از طریق درک
سازگاری و تناسب .در این جلسه اعضای گروه با سازگاری و
ابعاد آن شامل شیمی متقابل (جاذبه متقابل) ،مکملیت (بررسی
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روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون_ پسآزمون با
گروه گواه است .در این مطالعه ،محتوای جلسههای آموزش قبل
از ازدواج در پژوهش حاضر با تکیهبر اصول و فنون برنامه آگاهی
و انتخاب بین فردی ( )PICKوان اپ مبدع این شیوه بهصورت
هفتگی دو جلسه  90دقیقهای بود و همچنین ،آموزش چندبعدی
بومینگر بهصورت  10جلسه  40دقیقهای طراحی شد .در این
مطالعه ،بیماران  ،OCDبیماران دچار اختالخت اضطرابی و
خلقی ،افراد دچار اعتیاد ،اختالل شخصیت مرزی و دمانس وارد
مطالعه نشدند و صرفاً افرادی وارد مطالعه شدند که فاقد
اختالخت روانپرشکی هستند .با توجه به جامعه آماری پژوهش
که شامل کلیه افراد متقاضی ازدواج شهر اراک در سال 1399
بود که از تاریخ  1399/01/20تا  1399 /03/20جهت دریافت
مشاوره قبل از ازدواج به کانون زندگی پایدار مراجعه کردند ،از
بین آنان تعداد  60نفر بهصورت دردسترس انتخاب و بهصورت
تصادفی در سه گروه آزمایشی برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی
( 20نفر) ،گروه آموزشی بومینگر ( 20نفر) و گروه گواه ( 20نفر)
قرار گرفتند .خزم به ذکر است که تخمین حجم نمونه براساس
فرمول کوهن میباشد .عالوه براین شرکتکنندگان هر سه گروه
ازنظر سن ،سط تحصیالتی و وضعیت اشتغال همسان شدند.
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آموزش چندبعدی بومینگر ( )24بهصورت  10جلسه 40
دقیقهای است
رویکرد چندبعدی بومینگر.
جلسه اول ،معرفی فرایند گروه و مرور برنامه همراه با تمرین
آرامسازی معنوی و تغییر نقش؛
جلسه دوم ،ابراز محبت و همدلی با استفاده از چرخه انعطاف-
پذیری بافتی؛
جلسه سوم ،مهارت سازش و حل تعارض؛
جلسه چهارم ،کنترل خشم با استفاده از چرخه انعطافپذیری
بافتی؛
جلسه پنجم ،رابطه جنسی با استفاده از چرخه انعطافپذیری
بافتی؛
جلسه ششم ،نحوه مشارکت و تصمیمگیری در امور خانه
(مدیریت امور مالی ،کاری ،فراغت و تحصیلی) با استفاده از
چرخه انعطافپذیری بافتی؛
جلسه هفتم ،مهارت انجام کارهای خانه و تصمیمگیری برای
امور زندگی (فعالیت مذهبی ،نحوه پوشش و نحوه اجرای
عروسی) با استفاده از چرخه انعطافپذیری بافتی؛
جلسه هشتم ،مهارت تعامل با خانواده مبد با استفاده از چرخه
انعطافپذیری بافتی؛
جلسه نهم ،آموزش به والدین زوجین با استفاده از چرخه
انعطافپذیری
جلسه دهم ،پایان دوره و جمعبندی.

تفاوتهای مهم) و مقایسه پذیری (بررسی شباهت در سبک
زندگی ،ارزشها و شخصیت) آشنا شدند.
جلسه چهارم :آموزش کسب دانش عقلی از طریق شناخت
مهارتهای ارتباطی نامرد .این جلسه با بحث در مورد اهمیت
مهارتهای ارتباطی سالم ،تشخیص فریب در ابراز خود ،ارتبا
ناهمخوان ،انتظار در مورد باز بودن شریک زندگی ،آغاز شد و با
شناخت مهارتهای ارتباطی شریک مثل ابراز وجود و
خودافشایی خاتمه یافت.
جلسه پنجم :آموزش کسب دانش قلبی از طریق آگاهی از
مؤلفه اعتماد .این جلسه با بحث در مورد اینکه چرا افراد در
اعتماد کردن مشکل دارند و ویژگیهای افراد قابلاعتماد شروع
شد .سذس درزمینه منابع اطالعاتی افراد شامل ایده آلها و
تداعیها به افراد آموزش داده شد؛
جلسه ششم :آموزش کسب دانش قلبی از طریق آگاهی از
مؤلفه اعتماد .در این جلسه همانند جلسه قبل ،در مورد منابع
دیگر اطالعاتی یک فرد ازجمله انتظارات و باورهای ارتباطی
کلیشهای بحث و گفتگو شد و از تکنیک عملی اعتمادسازی
استفاده شد؛
جلسه هفتم :آموزش کسب دانش قلبی از طریق دلگرمی .این
جلسه با طرح این سؤال که چگونه میفهمید نامردتان عالقهمند
به برآورده کردن نیازهایتان خواهد بود شروع شد .در ادامه در
مورد اهمیت نیازها و فرایند دوقطبی شدن در یک رابطه به افراد
آموزش داده شد .سذس در مورد نماد یینگ و یانگ بهعنوان نماد
دلگرمی جهت حل تفاوتها با اعضای گروه بحث شد؛
جلسه هشتم :آموزش کسب دانش قلبی از طریق تعهد و
تماس .در این جلسه در مورد تعهد و چگونگی آزمون متعهد
بودن شریک آینده ،خطرات ناشی از ماندن طوخنی در یک
رابطه و تعهد بیشازاندازه در قبل از ازدواج به افراد آموزش داده
شد و در مورد اثرات عاطفی و فیریکی جاذبه جنسی و تماس در
روابط قبل از ازدواج بحث شد .در این جلسه به افراد بینشهای
خزم در مورد نگرش و انتظارات افراد در مورد رضایت جنسی
ارائه شد؛
جلسه نهم :مرور مفاهیم اصلی و اجرای پسآزمون .ضمن
تقدیر صمیمانه از حضور شرکتکنندگان پژوهش در این
جلسات ،مفاهیم جلسات قبل شامل نحوه کسب دانش عقلی و
مؤلفههای آن و همچنین ،نحوه کسب دانش قلبی و مؤلفههای
آن و بهطورکلی درک مدل دلبستگی ارتباطی مرور شد (,19
.)20

روش آماری
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش حاضر از روشهای آماار
توصایفی شاامل میاانگین و انحاراف اساتاندارد و روشهاای
استنباطی ازجمله آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرمافارار
 SPSSنسخه  25انجام شد.

در این پژوهش ،در گروه تجربی برنامه آگاهی و انتخاب بین
فردی میانگین سانی شارکتکننادگان  27/90ساال ،در گاروه
تجربی رویکرد چندبعدی بومینگر میانگین سنی شرکتکنندگان
 28/45و در گروه گواه میانگین سنی  26/95سال است و در هر
سه گروه تجربی برناماه آگااهی و انتخااب باین فاردی ،گاروه
رویکرد چندبعدی بومینگر و گروه گاواه باا توجاه باه همساان
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یافتهها

مجله تحقیقات علوم رفتاری

پاییز  ،1400دورهی  /19شماره 3

کردن سط تحصیالتی ،تعداد  3نفر از شرکتکنندگان با ساط
تحصیلی دیذلم و زیر دیذلم ،تعداد  6نفار از شارکتکننادگان باا
سط تحصیلی فوقدیذلم ،تعداد  7نفر از شرکتکنندگان با سط
تحصیلی لیسانس و تعاداد  4نفار از شارکتکننادگان باا ساط
تحصاایلی فوقلیسااانس و باااختر در پااژوهش شاارکت داشااتند.
همچنین ،در هر دو گروه تجربی برنامه آگااهی و انتخااب باین

متغیرها
مخالفت به تخریبکنندگی باور

توقع ذهنخوانی

کمالگرایی جنسی

جنسیتی تفاوتهای به باور

عدم تغییر همسر به باور

فردی ،گروه رویکرد چندبعدی بومینگر و گروه گواه با توجه باه
همسان کردن وضعیت اشتغال ،تعداد  18نفر از شرکتکننادگان
با وضعیت شاغل و تعداد  2نفر از شارکتکننادگان باا وضاعیت
بدون شغل (سرباز) ،در پژوهش شرکت داشتند .در ادامه دادههای
مربو به میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکتکنندگان در
متغیرهای وابسته ارائهشده است.

جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای وابسته
پیشآزمون
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
5/01
23/75
برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی
6/27
22/65
رویکرد چندبعدی بومینگر
5/44
21/50
گواه
8/67
21/30
برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی
6/61
22/85
رویکرد چندبعدی بومینگر
10/37
24/95
گواه
9/41
20/70
برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی
7/11
18/25
رویکرد چندبعدی بومینگر
8/71
20/10
گواه
8/47
20/11
برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی
7/56
18/15
رویکرد چندبعدی بومینگر
8/91
20/35
گواه
7/47
24/25
برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی
9/32
21/20
رویکرد چندبعدی بومینگر
8/03
22
گواه

همانگونه که در جدول  1مشاهده مایگاردد ،میاانگین نمارات
باورهااای ارتباااطی شااامل تخریبکنناادگی مخالفاات ،توقااع
ذهنخوانی ،کمالگرایی جنسی ،باور به تفاوتهای جنسایتی و
باور به عدمتغییر همسر افراد گروه تجربی آماوزشهاای قبال از
ازدواج به روش برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی ،گروه تجربی
رویکرد چندبعدی بومینگر در پسآزمون نسبت به پایشآزماون

میانگین
12/95
16/75
20/80
11/95
16/10
25/10
15/50
13/30
19/85
14/30
12/60
20/15
12/45
16/25
22/10

پسآزمون
انحراف استاندارد
6/26
7/46
5/97
4/03
6/60
10/19
8/15
4/25
8/75
6/92
3/92
7/91
5/02
8/27
7/95

کاهش داشته است .این یافته بدین معنی است که آموزشهاای
قبل از ازدواج به روش برناماه آگااهی و انتخااب باین فاردی و
آموزش رویکرد چندبعدی بومینگار باعاث تغییراتای در نمارات
باورهای ناکارآمد زوجی در افراد متقاضی ازدواج شرکتکننده در
مطالعه شده است.
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Sig
0/41
0/24
0/30
0/94
0/49
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جدول  .2نتایج آزمون شاپیرو -ویلک برای نرمال بودن توزیع دادهها
درجه آزادی
آماره
متغیر
60
0/97
مخالفت به تخریبکنندگی باور
60
0/95
توقع ذهنخوانی
60
0/96
کمالگرایی جنسی
60
0/98
جنسیتی تفاوتهای به باور
60
0/97
عدمتغییر همسر به باور
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نشان داد که مقادار  Fمحاسبهشاده بارای خارده مقیااسهاای
باورهای ارتباطی معنیدار نیست ،لذا فرض همگنی واریاانس در
ماتریس کوواریانس پذیرفته میشود .در متغیرهاای کماالگرایی
جنسی و باور به عدمتغییر همسر مقدار  Fمعنیدار است ،اماا باا
توجه به برابری حجم هر دو گروه میتوان از پیشفرض همگنی
واریانس چشمپوشی کرد.

نتایج جدول  2نشان میدهد که مقدار آماره محاسبهشاده بارای
تمام متغیرهای وابسته شامل باورهای ناکارآماد زوجای در افاراد
متقاضی ازدواج در پیشآزمون معنیدار نیست ،لذا فارض نرماال
بودن توزیع نمرات دادهها پذیرفته میشود .نتایج آزماون بااکس
نشان داد که مقدار  Fمحاسبهشده برای متغیرهای وابسته شامل
باورهای ناکارآمد زوجی در افراد متقاضی ازدواج شرکتکننده در
مطالعه معنیدار نیست ،لذا فرض همگنی واریاانس در مااتریس
کوواریانس پذیرفته میشود و همچنین ،نتایج آزماون لاوین نیار

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای وابسته در پیشآزمون
درجه آزادی
میانگین
گروه
متغیر وابسته
2
23/75
برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی
مخالفت به تخریبکنندگی باور

توقع ذهنخوانی

کمالگرایی جنسی

جنسیتی تفاوتهای به باور

عدمتغییر همسر به باور

رویکرد چندبعدی بومینگر

22/65

گواه
برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی

21/50
21/30

رویکرد چندبعدی بومینگر

22/85

گواه

24/95

برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی

20/70

رویکرد چندبعدی بومینگر

18/25

گواه

20/10

برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی

20/11

رویکرد چندبعدی بومینگر

18/15

گواه

20/35

برنامه آگاهی و انتخاب بینفردی

24/25

رویکرد چندبعدی بومینگر

21/20

گواه

22

2

2

2

0/532

0/313

0/418

0/431

0/591

0/733

0/661

0/652

زوجی در افراد متقاضی ازدواج تفاوت معنیدار وجود دارد و مقدار
ضریب اتا نیر نشان میدهد که میران تفاوت اثربخشای آماوزش
 36/7درصد بوده است و مقدار توان آماری نشان مایدهاد کاه
حجم نمونه از کفایت خزم برخوردار است و از طارف دیگار اگار
آموزش  100با اجرا شود ،در  83بار این نتیجه به دسات خواهاد
آمد.

جدول .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
آزمون

مقدار

F

فرضیهDF

خطاDF

Sig

ضریب اتا

توان آماری

آزمون هتلینگ

0/580

3/363

5

29

0/016

0/367

0/837
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نتایج جدول  3نشان میدهد که مقدار  Fمحاسبهشاده بارای
نمرات پیشآزمون متغیرهای باورهای ناکارآماد زوجای در افاراد
متقاضی ازدواج شرکتکننده در مطالعه معنیدار نیست.
نتایج جدول  4نشان میدهد که مقدار  Fمحاسبهشده معنی-
دار است .به عبارتی ،بین اثربخشی آموزشهای قبل از ازدواج به
روش برنامه آگاهی و انتخاب باین فاردی و رویکارد چندبعادی
بومینگر حداقل بر روی یکای از متغیرهاای باورهاای ناکارآماد

2

F
0/222

Sig
0/801
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای باورهای ناکارآمد زوجی
متغیر وابسته
مخالفت به تخریبکنندگی باور
توقع ذهنخوانی
کمالگرایی جنسی
جنسیتی تفاوتهای به باور
عدمتغییر همسر به باور

منبع تغییرات
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی

مجموع مجذورات
152/204
1390/335
97/490
714/441
14/787
753/602
22/894
920/339
180/941
1227/651

نتایج جدول  5نشان میدهد که مقدار  Fمحاسبه شده بارای
باورهای ناکارامد زوجی در باورهای توقع ذهن خوانی و بااور باه
عاادمتغییر همساار معناایدار اساات ،بااه عبااارتی بااین اثربخشاای
آموزشهای قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی و انتخاب باین
فردی و رویکرد چندبعادی باومینگار بار روی باورهاای توقاع
ذهنخوانی و باور به عدمتغییر همسار در افاراد متقاضای ازدواج

متغیر وابسته
توقع ذهنخوانی
باور به عدمتغییر همسر

DF
1
33
1
33
1
33
1
33
1
33

میانگین مجذورات
152/204
42/131
97/490
21/650
14/787
22/836
22/894
27/889
180/941
37/202

F
3/613

Sig
0/066

ضریب اتا
0/099

4/503

0/041

0/120

0/648

0/427

0/019

0/821

0/371

0/024

4/864

0/035

0/128

تفاوت معناداری وجود دارد و مقدار ضریب اتا نیر نشان میدهاد
که مقدار تفاوت اثربخشی آموزشها باه روش برناماه آگااهی و
انتخاب بین فردی و رویکرد چندبعادی باومینگار در باورهاای
مربو به توقع ذهنخوانی  12درصد و باور به عدمتغییر همسار
 12/8درصد بوده است.

جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای میانگین متغیرهای آزمون
تفاوت میانگین
گروه 2
گروه 1
*-3/223
رویکرد بومینگر
گروه تجربی آگاهی و انتخاب بینفردی
*-4/391
رویکرد بومینگر
گروه تجربی آگاهی و انتخاب بینفردی

نتایج جدول  6نشان میدهد که در آزمون تعقیبای  LSDدر
دو باور مربو به باور توقع ذهنخوانی و باور به عدمتغییر همسر
در افراد متقاضی ازدواج ،پروتکل آموزشی قبل از ازدواج به روش
برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی بیشاتر از رویکارد چندبعادی
بومی نگر اثربخش بوده است .براساس نتایج ،در متغیرهای توقاع
ذهنخوانی و باور به عدمتغییر همسر اثربخشی رویکرد باه روش
برنامه آگاهی و انتخاب بین فردی باعث کاهش معنیدار نمارات
آزمون در مقایسه با گروه آموزشی باه روش رویکارد چندبعادی
بومی نگر شده است ،ولی بین دو رویکرد مبتنی بر برنامه آگااهی
و انتخاب بین فردی و رویکرد چندبعدی بومینگار بار باورهاای
دیگر شامل باور به تخریبکنندگی مخالفت ،کمالگرایی جنسی
و باور به تفاوتهای جنسیتی ،تفاوت معناداری وجود ندارد.

خطای معیار
1/519
1/991

Sig
0/041
0/035

بحث و نتیجهگیری
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تحلیل نتاایج نشاان داد کاه در دو بااور مرباو باه بااور توقاع
ذهنخوانی و باور به عدمتغییر همسر در افاراد متقاضای ازدواج،
پروتکل آموزشی قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی و انتخااب
بین فردی بیشتر از رویکرد چندبعدی بومینگار اثاربخش باوده
است .براساس نتایج ،در متغیرهای توقع ذهنخاوانی و بااور باه
عدمتغییر همسر اثربخشای رویکارد باه روش برناماه آگااهی و
انتخاب بین فاردی باعاث کااهش معنایدار نمارات آزماون در
مقایسه با گروه آموزشی به روش رویکارد چندبعادی باومینگار
شده است ،ولی بین دو رویکرد مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب
بین فردی و رویکرد چندبعدی بومینگر بر باورهای دیگر شاامل
باور به تخریبکنندگی مخالفت ،کمالگرایی جنسی و بااور باه
تفاوتهای جنسیتی ،تفاوت معنااداری وجاود نادارد .در پیشاینه
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مطالعاتی ،پژوهشی که به مقایسه دو روش آموزشای مبتنای بار
برنامه آگاهی و انتخابهاای باین فاردی و رویکارد چندبعادی
بومینگر پرداخته باشد ،یافت نشد ،ولی مطالعااتی مشاابه یافات
شدند که نشان از اثربخش بودن مثبت هر دو رویکرد آموزشی بر
بهبود شرایط زوجین حاکی بودند .در این زمینه ،نتاایج مطالعاات
اودیرو ( ،)28پرهیرگاار و همکااران ( ،)29هااریس ( ،)30باوهم
( ،)31برادفورد و همکاران ( ،)6استنلی و همکاران ( ،)32عباسای
( )33و رجبی و همکاران ( )34از تاأثیر مثبات برناماه آگااهی و
انتخابهای بین فردی و مطالعه کریمی و اسمعیلی ( )24از تأثیر
مثبت رویکرد چندبعدی بومینگر بر بهبود شرایط زوجین حمایت
کردهاناد .پاژوهش ساگسار ( )2018باهادف بررسای اثربخشای
مشاوره پیش از ازدواج به روش برنامه آگااهی و انتخااب میاان
فردی بر رضایت زناشاویی انجاام شاد و نتاایج نشاان داد کاه
مشاوره پایش از ازدواج بار رضاایت زناشاویی ،باعاث افارایش
رضایت زناشویی و کاهش تعارضات و همچنین کااهش طاالق
ماایگااردد .نتااایج پااژوهش هاااریس ( )30کااه باهاادف بررساای
اثربخشای مشااوره پایش از ازدواج باه روش برناماه آگااهی و
انتخاب میانفردی بار آگااهی ،نگرانای و رفتارهاای پرخطار در
زوجین انجامشده بود ،نشان داد که برنامه آگاهی و انتخابهاای
بین فردی میتواند نگرانیهای شرکتکنندهها را کاهش دهاد و
از رفتارهای پرخطر جلوگیری کناد .نتاایج پاژوهش باوهم ()31
نشان داد برنامه آگااهی و انتخاابهاای باین فاردی منجار باه
افرایش دانش در مورد شریک ازدواج و کاهش نگارش در ماورد
عشق کورکورانه شده است .نتایج پژوهش برادفاورد و همکااران
( )6نشان داد برنامه آگاهی و انتخابهای بین فاردی منجار باه
افرایش آگاهی زوجین ،بهباود مهارتهاای ارتبااطی و افارایش
رضایت ارتباطی شده است .در ایران نتایج پژوهش عباسای ()33
نشان داد که آموزش برنامه آگاهی و انتخابهای باین فاردی
منجر به افرایش آگاهی از تصمیمگیری شرکتکننادگان گاروه
آزمایش نسبت به گروه کنترلشده است و نتایج پژوهش رجبی و
همکاران ( )34نشان داد که برنامه آگاهی و انتخاب میاانفاردی
یک روش مناساب بارای کااهش باورهاای ارتبااطی ناکارآماد
دانشجویان مجرد است .در تبیین یافتهها میتوان گفات کاه در
برنامه آموزشهاای پایش از ازدواج باه روش برناماه آگااهی و
انتخابهای بین فردی ،افراد آموختند که ارتبا و ساازگاری باا
همسر آینده ،بسیار پیچیدهتر از همتایی یا نداشتن ناهمسانی با او
است و خزم است با رفتارهایی شاامل ازخودگذشاتگی در بهباود
روابط و افرایش رضایت ،نقش خاود را ایفاا کنناد .باه عباارتی،
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موفقیت در ازدواج شامل عوامل زیادی است که برخای از آنهاا
شامل داشتن جاذبه برای همسر ،مکمل بودن و داشتن همساانی
در شیوه زندگی ،ارزشها و شخصیت) است و اگر هرکدام از این
عوامل نباشند سازگاری درست به خطر میافتد .بناابراین زوجهاا
دریافتند که نمیتوان همیشه توقع یک رابطه کامال را داشات و
گاهی خزم است با ازخودگذشتگی نقصها و کمبودها را برطرف
کرد .در این رابطاه و در جهات ساازگاری ،دو فارد مایتوانناد
اختالفات برجستهای باهم داشته باشند ،ولی هار شاخص بایاد
دیگری را کامل کند و کمبودها را پوشش دهند .باا تقویات ایان
رفتارها ،فرد به لحاظ اخالقی قویتر عمل کرده و میتواند افکار
صحی را از غلط بهخوبی تشخیص دهد و بهدرستی رفتار نماید.
آموزشهای پیش از ازدواج به این افراد باعث شد تا فرد با اتکاا
به کمال وجودی خود در سایه اعتمادبهنفس و داشتههای روانای
خود به انتخاب عاقالنه دستزده و با تفکاری صاحی ساعی در
بهبود روابط با همسر کناد .در ایان زمیناه بیانشاده اسات کاه
بسیاری از افراد در مواجهه با موقعیتهاای تکانشای ،رفتارهاای
پرخاشگری از خود ابراز میکنناد و ایان رفتارهاا گااه عواقاب و
تأثیرات نامطلوبی به همراه دارد ،کاه در کاالسهاای آموزشای
پیش از ازدواج ،آموزش مواجهه با این موقعیتها میتواند کمک
بسیار چشمگیری در بهبود رواباط ،برخاورد مناساب باا همسار،
ارتبا سازنده و مادیریت رفتارهاای تکانشای داشاته باشاد کاه
عااالوه باار اینکااه بتواننااد خااود را کنتاارل کننااد و جلااوگیری از
رفتارهای پرخاشگری در فرد ،برخورد مناسبی با مسئله نماوده و
هم آن را حل کنند .بنابراین افراد با کساب مهاارتهاایی نظیار
درست صحبت کردن ،احترام متقابل ،اخالق نیکاو ،درک طارف
متقابل ،پرهیر از رفتارهای تکانشی ،رفتار مناساب در موقعیات-
های مختل ،،گرفتن تصمیمهای مناسب در موقعیتهای خا ،
داشتن گذشت و ازخودگذشتگی ،صابر ،قاانع باودن ،صاداقت و
مسئولیتپذیری و خودشناسی کاه ماورد تأکیاد در برناماههاای
اصلی آموزش پیش از ازدواج است ،میتوانند رفتارهای مناسابی
را در خود و همسار تقویات کنناد .در برناماه آماوزش پایش از
ازدواج بر اهمیت یادگیری شیوههای ارتباطی ،روشن کردن موارد
عدم توافق ،افرایش صمیمیت زوجین ،مفهوم انتظارات زوجها از
زندگی و تأثیر این انتظارات بر روابط میان آنها تأکید شده است
و نتایج تحقیقاتی نشان داده است افارادی کاه در برناماههاای
آموزش پیش از ازدواج شرکت میکنند ،از رشد ارتباطی بهتاری،
تبادخت مخرب کمتر و حمایت بیشتری برخوردارند و همچناین
آمار طالق در آنها کمتر است .به عبارتی ،بسیاری از طاالقهاا
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، بیانصافیها،عدم آگاهی نسبت به اهداف و انگیرههای ازدواج
 عدم احساس مسئولیت و بیتوجهی، فریبکاریها،پیشداوریها
 بنیاد این نهاد مترلرل مایشاود و ایانهاا از،به اصول اخالقی
-مهمترین عواملی هستند که موجب آسیبپذیری خاانواده مای
.شود

،بدین دلیل رخ میدهاد کاه زوجاین بارای ازدواج آمااده نباوده
.آموزشی دریافت نکردهاند و ارتباا ماوفقی باا یکادیگر ندارناد
-بنابراین آموزشهای پیش از ازدواج میتواند با آموزش مهاارت
 نتاایج. بر رضایت از زندگی زناشویی تأثیرگذار باشاد،های خزم
حاکی از آن است که در این آموزشها بامطالعه عوامال ماؤثر و
تأثیرگذار در ازدواج موفق و نقش این عوامل بر تأمین سازگاری
و رضایت از زندگی زناشویی باه راهکارهاایی کااربردی جهات
انتخاب همسر مناسب و ازدواج موفق و همچناین جلاوگیری از
سرخوردگی در زندگی زناشویی زوجین و بررسی ابعاد و عوامال
، درک نیازهاای طارفین،آن از طریق شاناخت متقابال زوجاین
 در. عشق و محبت و تعهد متقابل پرداخته میشود،تفاهم متقابل
این رابطه نتاایج مطالعاات نشاان داده اسات کاه در برخای از
،خانوادهها به علت عدم شناخت زن و شوهر نسبت به یکادیگر

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
 بدینوسیله از اساتید راهنما و.اسالمی واحد خمین میباشد
مشاور و تمامی کسانی که در انجام این پژوهش مشارکت
. قدردانی و تشکر میگردد،داشتند
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