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Abstract 

As life gets more complicated, marital beliefs and expectations have changed a lot. Therefore, young 

couples need to receive the necessary training in this area. The Couples Care Program ‘CARE’ was 

introduced as a premarital education program aimed at improving premarital relationships and marital 

interactions. The purpose of the present study was to investigating of effectiveness of pre-marriage 

counseling through the couples care program «CARE» on expectations and communicational beliefs in 

marriage applicants. This study is a semi-experimental study with a control and experimental groups 

and has pretest, post-test, and follow-up design. The study population consisted of individuals referring 

to counseling and psychological services centers in Urmia in the first half of 2018, who were selected 

from among 60 volunteers who had a definite decision to marry. They randomly divided into two 

groups of 30 persons (one intervention group by CARE, one control group). For measuring the 

dependent variables, Marital Expectations Questionnaire (Omidvar, 2009), the communicational 

Beliefs Questionnaire (Eidelson & Epstein, 1982) were used as research tools. The experimental group 

received the CARE training program for 6 sessions. After data collection, repeated measure ANOVA 

was used for analysis. The results showed that CARE pre-marriage counseling has been able to 

improve marital expectations (f=53.199, p<0.05), and communicational beliefs (f=15.816, p<0.05) 

among married applicants in Urmia. Based on this, it is suggested that family counselors and 

psychologists, in pre-marital counseling, use the concepts of CARE “training program in pre-marriage 

treatment centers and procedures. 
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 چکیده
بنابراین نیاز زوجین جوان به  تر شدن زندگی دستخوش تغییرات فراوانی شده؛تظارات زناشویی با پیچیدهباورها و ان

عنوان برنامه آموزشی پیش از ازدواج با هدف بهبود به «CARE»برنامه مراقبت زوجین  های الزم برجسته شده است.آموزش

دف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش برنامه مراقبت شده است. هروابط و تعامالت زناشویی پیش از ازدواج طراحی

کنترل و  زوجین  بر انتظارات زناشویی و باورهای ارتباطی افراد در شرف ازدواج بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی با گروه

وره و کننده به مراکز مشاآزمون و پیگیری است. جامعه پژوهش شامل افراد مراجعهآزمون، پسآزمایشی و طرح آن پیش

های ورود به پژوهش از میان افراد که با توجه به مالک بود 1397سال  نیمه اول درشناختی شهر ارومیه روان خدمات

نفری )یک گروه  30شده و به شیوه تصادفی در دو گروه نفر که تصمیم قطعی برای ازدواج داشتند، انتخاب 60داوطلب 

پرسشنامه  جهت ارزیابی متغیرهای وابسته از وه کنترل( قرار گرفتند.و یک گر مداخله به روش برنامه مراقبت زوجین

عنوان ابزار پژوهش استفاده به( 1982ارتباطی )آیدلسون و اپشتاین،  باورهای ( و پرسشنامه1388امیدوار، ) انتظارات زناشویی

ها آوری دادهت کردند. پس از جمعجلسه دریاف 6را به مدت  های مبتنی بر برنامه مراقبت زوجینشد. گروه آزمایشی آموزش

ها نشان داد، مشاوره پیش از ازدواج با برنامه مراقبت یافته گیری مکرر انجام شد.تحلیل آماری با آزمون تحلیل واریانس اندازه

رف ( افراد در ش= 05/0p< ،816/15 f( و باورهای ارتباطی ) = 05/0p< ،199/53fزوجین توانسته است انتظارات زناشویی )

های گردد تا مشاوران و روان شناسان حوزه خانواده در مشاورهازدواج شهر ارومیه را بهبود بخشد. بر این اساس پیشنهاد می

 در مراکز درمانی و فرایندهای پیش از ازدواج استفاده نمایند. پیش از ازدواج از مفاهیم برنامه مراقبت زوجین

 ظارات زناشویی، باورهای ارتباطی، مشاوره پیش از ازدواج، انتبرنامه مراقبت زوجین واژگان کلیدی:
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 مقدمه

كششي و در آن زن و مرد از طريق  دهدياست كه پايه و اساس ارتباط انساني را تشكیل م پیوندی 1ازدواج

طور كامل تسلیم يكديگر شده تا شوند، آزادانه و بهشي از غرايز و آيین و شعائر و عشق به هم جذب مينا

ازدواج (. 1397گودرزی، شیری و محمودی، ؛ Stutzer and Bruno, 2006واحد پويای خانواده را ايجاد كنند )

 شودميخانواده  گیریشكلروابط میان فردی است كه باعث  ترينصمیمي، پايدارترين و ترينمهميكي از 

(Sinha, & Mukergee, 1990) جوان با شماری از روابط،  هایزوجدر آغاز خانواده،  گیریشكل. با ازدواج و

 ;Ternholm, & Jensen,1996) اندنداشتههستند كه سابقاً تجربه آن را  روروبهجديدی  هایمسئولیتو وظايف 

Gurman, Lebow, Snuder, 2019 ،اين امر در جوامعي همانند كشور ما اهمیت بیشتری دارد، 1383؛ اصالني .)

ی قانوني، عرفي و شرعي صورت چنین روابط زناشويي و خانوادگي، صرفاً از طريق ازدواج و از مباد چراكه

 (.1391رفاهي، گودرزی، میرزايي چهارراهي، ) گیردمي

ارتباطات و تعامالت منظم  رشتهکيجوان نیاز دارند تا در فرايند برون سازی متقابل، به  هایزوجبنابراين 

. بر (Ternholm, & Jensen,1996دهند )و الگومند دست يابند تا بتوانند ساخت مناسب خانواده خود را شكل 

مختلفي بر مبنای بهبود روابط و  هایبرنامهفروان ارتباطات زناشويي،  تأثیراتاين اساس و با توجه به 

برنامه اشاره نمود.  2نیزوج مراقبت برنامهبه  توانمياين رويكردها  ازجملهاست.  شدهارائهتعامالت زناشويي 

. اين برنامه توسط هالفورد است خود مراقبتيديگر اشكال  و PREPبرگرفته از برنامه  نیزوج مراقبت برنامه

 برنامه مراقبت زوجین. (Halford,  Moore, Wilson, Farrugia & Dyerl, 2004است ) شدهارائه 2004در سال 

و مشكالت میان فردی زوجین  مسائلتا روابط رمانتیک خانوادگي را بهبود بخشد و به حل  كندميتالش 

س اين برنامه آموزشي، قبل از اينكه افراد وارد فرايند ازدواج گردند، شخصیت، ادراک، كمک كند. بر اسا

اين برنامه، زوجین در فرايند ازدواج، تحت  ازنظربنابراين ؛ ، باورها و انتظارات خاص خود را دارندهاارزش

د پايگاه، دين( ممكن است مانن) ياجتماع( و هاارزشمانند انتظارات، باورها و ) یفردمتغیرهای مختلف  تأثیر

بنابراين زوجین نیاز ؛ ی متفاوتي را شكل داده استهاارزشهر يک سیستم  چراكهشوند،  روروبهبا چالش 

، به (Halford, et al, 2004) نیزوج مراقبت برنامههای پیش از ازدواج همانند دارند تا با دريافت آموزش

اين برنامه  (Gurman and et al, 2019; Parrot and Parrot, 2015)همسويي انتظارات و باورهای خود بپردازند  

تا روشي مناسب را  كندميتلفني، تالش  هایبررسيبا استفاده از ويديو، كتابچه راهنما يا دفترچه يادداشت و 

مدلي ارتباطي به ارتقا ه هایمهارتعالوه بر آموزش  « نیزوج مراقبت برنامه » فراهم سازد. هاخانوادهبرای 

 و تعارض مديريت آموزش اجتماعي، حمايت آموزش بخش سه از و است پرداخته نیز اجتماعي و حمايت
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تا  شودميترتیب كه در ابتدا طي تمريناتي به زوجین ياد داده  ناست. بدي شدهتشكیل بخشودگي آموزش

رده و به احساسات خوبي باشند و احساسات منفي همسرشان را درک ك یهارندهیگو حمايت  كنندهحمايت

در مرحله بعدی به زوجین آموزش داده . پاسخ دهند هاآنای همدالنه به به شیوه و نیازهايش اعتبار بخشیده و

و حمله به بررسي منطقي تعارض بپردازند و با درک بهتر خاستگاه  سرزنش تا بدون قضاوت، شودمي

 &  ,Halford, Wilson, Watson, Verner, Larson)سازگاری و ايمني بیشتری دست يابند  يكديگر بهرفتارهای 

et al,2010) . لهیوسبهتا  كنندميرا تشويق  هاآندر مرحله آخر نیز زوجین را با فرايند بخشش آشنا ساخته و 

شده  میانشان اعتمادیبيهمدلي با مقصر و اعتمادسازی مجدد به رفع صدماتي كه در گذشته موجب 

با تكیه بر حمايت اجتماعي و همدلي كه از طريق ايجاد درک  « نیزوج مراقبت نامهبر »، درمجموعبپردازند. 

 در همسران، جهیدرنتاحساس امنیت را در رابطه خلق كرده و ، شودمي ايجاد و پذيرش متقابل میان زوجین

 كندميكمک  درازمدتنگرش مثبت نسبت به هم ايجاد كرده و به زوجین در افزايش رضايت زناشويي 

(Halford& et al, 2004) . 

 توانمي هاآن ازجملهبگذارند كه  تأثیرند بر اين امر توانميبر اساس تحقیقات مختلف عوامل گوناگوني 

؛ اصالني، 1398شاه اويسي، گودرزی و عزت پور، نمود )اشاره  2و انتظارات زناشويي 1به باورهای ارتباطي

 ;Sharp, & Ganong, 2000; Ternholm, & Jensen,1996؛ 1391، حسن پناه، قادر زاده؛ قادر زاده، 1383

Miller, & Tedder, 2011; Ellis, 2001)  

از افكار و باورها را فعال كه نیمه خودآگاه  ایرشتهدر وقايعي همانند ازدواج، افكار و باورهای بنیادين، 

باورهای ارتباطي،  .(Froggatt,2003) دهندميقرار  تأثیرهستند و روابط و تعامالت مرتبط با آن را تحت 

 ستندینآگاه  هاآنكه افراد تا حدودی از  ایگونهبه، گیرندميباورهايي هستند كه پیش از ازدواجش كل 

اين  (.Brateen, & Rosen,1998; Trent, & South, 1992؛ 1397، نريماني، عطا دختسهرابي، میكائیلي، )

كه ممكن است  اص و همسو با باورهای خود به ازدواج بنگرندخ ایگونهبهتا افراد  شودميباورها سبب 

. (Kotrla, Dyer, Stelzer, 2010; Claramita, Tuah, & Riskione, 2016نباشد )منطبق بر واقعیت ازدواج باشند يا 

 بخشفرح) داندمي 5را ناشي از باورهای غیرمنطقي 4، علل اكثر مشكالت رفتاری و تعارضات زناشويي3الیس

 و نفس تخريب به منجر كه تفكر، هیجان و يا رفتاری اس هرگونهباورهای غیرمنطقي (. 1385، آبادیفیعشو 
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مشتاقي، آتش در بقاء، خوشحالي و شادماني است ) اختاللشوند و پیامدهای مهم آن از بین رفتن خود مي

 . (Ellis, 2001؛ 1391پور، آقايي و عالمه، 

راتي از رابطه مطلوب زناشويي دارند. اين انتظارات شامل انتظار زن و ، انتظا1زوجین در روابط زناشويي

عنوان شريک زندگي، از خانواده همسر، از ازدواج، تصور يا مفهوم هر يک از همسر شوهر از يكديگر به

از  هایچارچوبذهني،  هایفرضیهانتظارات، استانداردها و . اين (Miller, & Tedder, 2011) است ايدئال

؛ 1382و نبايدهای زوجین در مورد همسر و زندگي زناشويي است )خمسه،  بايدهاو  شدهتعیینپیش 

كه باعث برانگیختن  عمل كنند عنوان اهدافيبه توانندميانتظارات  (.1392،احمدی ،گراوند ،آبادیبلقان

ند رخ ده رفتاری تائیدو ادراكي  تائید از طريق دو مكانیسم تواندميتأيید اين انتظارات  د.تأيید انتظار شو

(Murray, & Murray, 2004) .توقعات هاارزش تأثیرانتظارات از روابط زناشويي طي زمان و تحت  گونهاين ،

، مقايسه گذشته فرد و مشاهدات جاری او از روابط ديگران، (Mansfield, 2007جامعه ) موردقبولو توجیهات 

داشته  بینانهواقعو غیر ايدئاليا  بینانهواقعند جنبه توانمياشويي . انتظارات زن(Griffin, 2011شود )حاصل مي

و برعكس انتظارات  هاستآنباشند. انتظارات واقعي و متجانس زوجین از ازدواج عامل مهمي در موفقیت 

؛ چنانكه (Griffin, 2011; Mansfield, 2007گردد )بعدی  هایآسیب منشأد توانمي بینانهواقعو غیر ايدئال

همسران ناشي از انتظارات غیرواقعي و مبهم يا فاصله میان  هاینارضايتيبسیاری از مشكالت ارتباطي يا 

  .(Ellis, 2001; Miller, & Tedder, 2011است )انتظارات پیش از رابطه و واقعیت موجود 

زوجین پیش  یهاويژگيزناشويي ناشي از  مسائلبیان شد، بسیاری از مشكالت و  آنچهبنابراين بر اساس 

ارتباطي اشاره نمود. باورها و  زناشويي و باورهای به انتظارات توانمي هاآن ازجملهكه  استاز ازدواج 

انتظارات زناشويي پیش از ازدواج، بر ادراک زوجین پیش از ماهیت ازدواج، زندگي زناشويي، روابط 

د روابط پايداری توانميكه  ایگونهبهست؛ ا تأثیرگذارزناشويي، تعامالت و ارتباطات زناشويي و خانوادگي 

پیش از ازدواج وجود  هاويژگيطالق سوق دهد. اين  سویبهرا میان زوجین شكل دهد يا عشق شديد را 

و مراقبت در  ارتباط« CARE»غني همانند برنامه مراقبت زوجین  هایبرنامهبا كمک  توانميكه  دارند

در مشاوره پیش از ازدواج، مطالعات كمي در  برنامه مراقبت زوجینیت اهم رغمعليزوجین را بهبود بخشید. 

پژوهشي در اين زمینه  خألد به توانمي سويکبنابراين تحقیق حاضر از ؛ اين حوزه صورت گرفته است

های پیش از ازدواج مناسب فراهم آورد.  بر اين د زمینه را برای آموزشتوانميكمک نمايد و از سوی ديگر 

 است كه: مسئلهحقیق حاضر در پي بررسي اين اساس ت
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ارتباطي  باورهای زناشويي و به تغییر انتظارات منجرد توانمي« CARE»آيا برنامه مراقبت زوجین 

 زوجین در شرف ازدواج گردد؟

 روش

آزمون و آزمون پسروش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از نوع تحقیقات نیمه آزمايشي با طرح پیش

جامعه آماری  ا گروه كنترل بود كه در آن يک گروه آزمايش و يک گروه كنترل وجود دارد.پیگیری ب

شناختي در شهر ارومیه ای و روانكننده به مراكز خدمات مشاورهشامل زوجین در شرف ازدواج و مراجعه

ان پژوهش در مراكز مشاوره سطح شهر ارومیه، فراخو هازوججهت انتخاب بودند.  1397سال  نیمه اول در

نفر كه تصمیم قطعي برای  60پژوهش های ورود به از میان افراد داوطلب با رعايت مالکو  منتشر گرديد

يک گروه مداخله به روش برنامه نفری ) 30ازدواج داشتند، انتخاب شدند و به شیوه تصادفي در دو گروه 

سال،  30تا  18. دامنه سني 1نه شامل: های انتخاب نمومراقبت زوجین، يک گروه كنترل( قرار گرفتند. مالک

 .اقتصادی مشكلي نداشته باشند ازنظر. 4. سطح تحصیالت حداقل ديپلم باشد، 3باشد،  هاآن. ازدواج اول 2

 .7. تصمیم قطعي برای ازدواج داشته باشند. 6. سابقه بیماری رواني و معلولیت جسمي نداشته باشند، 5

 .وره مشابه شركت نكرده باشندگذشته در د يک ساليا در  زمانهم

 ابزار 

 32است. شامل  شدهتهیه( 1388) اين پرسشنامه توسط امیدوار و همكاران :1پرسشنامه انتظارات زناشویی

انتظارات  دهندهنشانشده است. نمره باال  گذارینمره( 0) اصالً( تا 4و دارای طیف لیكرت از همیشه ) سؤال

. انتظار از 1از:  اندعبارتآن  هایمؤلفه. استانتظارات زناشويي پايین  دهندهننشازناشويي باال و نمره پايین 

. انتظار از يک رابطه 3گويه(  11. انتظار از زندگي زناشويي )2(، گويه 7) عنوان دوست و حاميهمسر به

انتظار از  هایمقیاسنشان داد كه پاياني خرده  كرونباخ آلفای(. سنجش پاياني به روش گويه 14) ايدئال

 80/0، 70/0به ترتیب  ايدئالو انتظار از يک رابطه  عنوان دوست و حامي، انتظار از زندگي زناشوييهمسر به

كرونباخ در اين  آلفایمیزان  (.1388امیدوار و ديگران، ) بود 92/0و برای كل پرسشنامه برابر با  91/0و 

 به دست آمد. 801/0تحقیق برای مقیاس كلي 

                                                                                                                     
1. Marital expectations scale  



  223                                            ... نیزوج مراقبت برنامه با ازدواج از شیپ مشاوره یاثربخش

 

 & Eidelson) دلسونيآو  اين پرسشنامه توسط اپشتاين: آیدلسون و اپشتاین 1ارتباطی ورهایبا پرسشنامه

Epstein, 1982) درست(  كامالً)6غلط( تا كامالً ) 1و دارای طیف لیكرت  سؤال 40است و شامل  شدهساخته

قیاس است كه خرده م 5در مورد روابط زناشويي و دارای  غیرمنطقيگیری باورهای است كه برای اندازه

گويه(، توقع  8همسر )پذيری تغییرعدمگويه(، باور به  7مخالف ) كنندگيتخريباز: باور  اندعبارت

و  گويه(. اپشتاين 8) يتیجنس هایتفاوت( و باور به هيگو 8) يجنس گراييكمال(، هيگو 8) خوانيذهن

پايايي پرسشنامه باورهای ارتباطي با  در تحقیق خود نشان دادند كه( Eidelson & Epstein, 1982) دلسونيآ

 گرانيددرصد برآورد شده است. سهرابي و  81تا  72از  هامقیاسكرونباخ برای خرده  آلفایضريب 

 81/0تا   62/0را میان  هامقیاسكرونباخ خرده  آلفایو  81/0را  نامهپرسشكرونباخ كل  آلفای( 1397)

باور  هایمقیاسو برای  82/0كرونباخ را برای كل مقیاس  ایآلف( میزان 1385) ياسالمگزارش كرده است. 

به  باور، خوانيذهن توقعي، جنس گراييكمال، همسر یريپذتغییرعدمبه  باور، مخالف كنندگيتخريب

كرونباخ  آلفایگزارش كرده است. میزان  78/0، 80/0، 88/0، 79/0، 83/0ي، به ترتیب تیجنس هایتفاوت

 به دست آمد. 770/0قیاس كلي در اين تحقیق برای م

 مداخالت

آموزشي و به شیوه گروهي بر اساس -در قالب يک برنامه رواني« CARE»برنامه مراقبت زوجین 

 جلسه به شرح زير اجرا شد. 6در طي  (Halford, et al, 2004) گرانيددستورالعمل هالفور و 

شد. محتوای اين جلسه انتظارات  دقیقه اجرا 90جلسه اول: اين جلسه با هدف تغییر خود به مدت 

 به اهداف ارتباطي در پیوند زناشويي آموزش داده شد. يابيدستارتباطي، اهداف ارتباطي، تغییر خود برای 

دقیقه اجرا شد. محتوای جلسه شامل مدل تعامل، حرف  90جلسه دوم: اين جلسه با هدف تعامل به مدت 

 عاطفي، خودتغییری در تعامل بود. نهاداتزدن و گوش دادن، خودارزيابي از تعامل، پیش

 دقیقه اجرا شد. محتوای جلسه شامل 90به مدت  مراقبت و تیمیصمجلسه سوم: اين جلسه با هدف 

 تیمیصم در یرییتغ خود ،شدهكنترل تيحما گر،يد هایفعالیت و خانواده ،یفرد تعادل مراقبت، هایتجربه

                                                                                                                     
1. Marital Relationships Beliefs Scale 
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دقیقه اجرا شد. محتوای جلسه شامل  90به مدت  هافاوتتجلسه چهارم: اين جلسه با هدف معني كردن 

 تيريمد در یرییخودتغ تعارض، تيريمد یراهنما تعارض، هنگام مؤثر تعامل ،یفرد هایتفاوت ارزش

 بود. تعارض

دقیقه اجرا شد. محتوای جلسه شامل  90جلسه پنجم: اين جلسه با هدف روابط جنسي به مدت 

 رشيپذ یبرا یرییخودتغ ،يجنس روابط درباره تعامل ،يجنس روابط اتحیترج ،يجنس روابط هایاسطوره

 ي بود.جنس روابط

 بینيپیشدقیقه اجرا شد. محتوای جلسه شامل  90جلسه ششم: اين جلسه با هدف نگاه به آينده به مدت 

 روابط، حفظ و ینگهدار به توجه ،يارتباط مشكل زودهنگام ييشناسا رات،ییتغ یبرا ريزیبرنامه رات،ییتغ

 بود. ندهيآ به معنا دادن یبرا خود رییتغ

 روش اجرای پژوهش

 كنندگانشركتاجرای پژوهش در جلسه توجیهي با  منظوربهبعد از مشخص شدن گروه آزمايش و كنترل 

پژوهش در اختیار  ابزارهایآزمون  آوری اطالعات پیشجمع منظوربهشرايط پژوهش تشريح گرديد و 

و به  ایدقیقه 60يک جلسه  ایهفتهمقرر گرديد اعضای گروه آزمايش  سپس داده شد.قرار  كنندگانشركت

( در محل مركز مشاوره آقای سیروان ابراهیم حضور يابند. CAREهفته در برنامه مراقبت زوجین ) 6مدت 

زمون و آبعد از اجرای پس ؛ وآزمون اجرا شدعنوان پسبه مجدداً پژوهش  هایپرسشنامه، جلسه 6 انيپادر 

های آوری گرديد. دادهبرای مرحله پیگیری اجرا و اطالعات الزم جمع هاپرسشنامهماه از ازدواج  6گذشت 

با استفاده از آزمون آمار توصیفي )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطي  )آزمون باكس  شدهآوریجمع

 SPSS افزارنرمها از تحلیل داده جهت ار گرفت.گیری مكرر( مورد تحلیل قرو لوين و تحلیل واريانس اندازه

 استفاده شد. 23نسخه 

 اخالق پژوهش

كنندگان اطالع داده شد كه در يک كار پژوهشي شركت شركتاخالق در پژوهش ابتدا به تمام  تيمنظور رعابه

صورت كلي م و بههای آن بدون ناو رضايت كتبي از آنان دريافت شد. يافته استدارند و شركت در آن اختیاری 

كنندگان تحلیل شد. ابزار و فرايند پژوهش مغايرت و محدوديت مذهبي و فرهنگي با پنهان ماندن هويت شركت

« CARE»رعايت اصول اخالقي در پايان پژوهش برای گروه كنترل نیز برنامه مراقبت زوجین  منظوربهو  ندارد؛

 داده شد. آموزش
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 هایافته 

 است.  شدهارائه 1آزمايش و كنترل در جدول شماره  هایگروهط به متغیرهای تحقیق در ی توصیفي مربوهايافته

 میانگین و انحراف معیار ابعاد باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی .1جدول 

 متغیرها گروه

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

ف انحرا

 استاندارد

 آزمایش

 30/7 53/75 70/7 27/70 59/9 03/98 باورهای ارتباطی

مخالف کنندگیتخریبباور   80/18 77/2 10/15 64/2 53/16 87/1 

پذیری همسرتغییرعدمباور به   36/19 09/3 53/13 23/2 63/14 26/2 

جنسی گراییکمال  23/19 64/2 70/12 08/2 33/13 76/1 

نیخواذهنتوقع   60/20 12/3 63/14 12/2 43/15 24/2 

جنسیتی هایتفاوتباور به   03/19 09/2 30/14 93/1 60/15 81/1 

ییزناشو یانتظار از زندگ  00/59 13/6 56/32 73/5 07/37 09/3 

یعنوان دوست و حامنتظار از همسر بها  26/14 77/1 93/7 89/1 73/9 06/2 

 52/2 96/12 06/2 53/11 17/3 36/20 انتظار از زندگی زناشویی

ایدئالانتظار از یک رابطه   36/24 55/3 10/13 47/3 36/14 09/3 

 کنترل

 13/9 33/89 66/9 03/89 01/9 60/89 باورهای ارتباطی

مخالف کنندگیتخریبباور   23/18 45/2 66/17 61/2 93/17 39/2 

پذیری همسرتغییرعدمباور به   96/17 06/4 63/17 04/3 70/17 18/3 

جنسی گراییکمال  16/17 81/2 86/16 22/2 80/17 17/2 

خوانیذهنتوقع   00/19 81/2 60/18 27/3 63/17 04/3 

جنسیتی هایتفاوتباور به   27/17 16/2 26/18 59/2 26/18 14/2 

ییزناشو یانتظار از زندگ  80/53 49/6 00/54 73/6 90/53 93/6 

یدوست و حامعنوان نتظار از همسر بها  43/12 29/2 93/11 81/1 36/12 23/2 

 63/2 46/18 59/2 50/18 52/2 43/18 انتظار از زندگی زناشویی

ایدئالانتظار از یک رابطه   93/22 51/3 56/23 99/3 06/23 48/3 

آزمون و پیگیری آزمون، پساز تحلیل واريانس مكرر در سه بازه زماني پیش هابرای بررسي داده

جنسي و  گراييكمال استثنایبهباكس )، نتايج آزمون ام 2است. بر اساس نتايج جدول شماره  شدهفادهاست

همگني  هیفرض، لذا نیست دار معنيدرصد  05/0در سطح خطای  Fمقدار  دهدمي( نشان خوانيذهنتوقع 

تايج آزمون لوين (. نp > 05/0است )های پژوهش رعايت شده برای داده كوواريانس –ماتريس واريانس 

همگني  دهندهنشانكه  (p > 05/0است ) 05/0از  تربزرگ Fكه سطح خطای آماره  دهدمينشان 

 است.  موردمطالعه هایگروهدر  هاواريانس
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 نتایج آماره باکس و لون  .2 جدول

 
 آزمون لون آزمون ام باکس

داریمعنی F df1 df2 مقدار  F df1 df2 داریمعنی  
22/9 باطیباورهای ارت  45/1  6 13/24373  191/0  33/1  1 58 253/0  

مخالف کنندگیتخریبباور   87/6 08/1 6 13/24373  371/0 229/0 1 58 634/0 
پذیری همسرتغییرعدمباور به   601/10 667/1 6 13/24373  125/0 09/0 1 58 924/0 

جنسی گراییکمال  802/26 216/4 6 13/24373  01/0 213/0 1 58 646/0 
خوانیذهنتوقع   383/30 779/4 6 13/24373  01/0 868/1 1 58 199/0 

جنسیتی هایتفاوتباور به   336/7 154/1 6 13/24373  328/0 182/0 1 58 671/0 
ییزناشو یانتظار از زندگ  118/6 962/0 6 13/24373  449/0 022/0 1 58 882/0 

یعنوان دوست و حامنتظار از همسر بها  044/3 479/0 6 31/24373  825/0 415/1 1 58 239/0 
13/24373 6 855/0 439/5 انتظار از زندگی زناشویی  527/0 507/3 1 58 066/0 

ایدئالانتظار از یک رابطه   815/3 600/0 6 13/24373  731/0 002/0 1 58 5112 

در جدول شماره  هانآدرون آزمودني و اثرات تعاملي  هایمقايسهبرای بررسي  موخليدر ادامه به بررسي آزمون 

طبق نتايج ها است. داده كوواريانسناهمگوني ماتريس  دهندهنشانآزمون موخلي  داریمعني. شودمي، پرداخته 3

، انتظار خوانيذهنجنسي، توقع  گراييكمالپذيری همسر،  تغییرعدممفروضه كرويت برای باورهای ارتباطي، باور به 

برای باورهای  وليدر اين موارد از آزمون گريسهاوس گريزر استفاده شد؛  كه نیستاز زندگي زناشويي برقرار 

عنوان دوست و حامي، انتظار از زندگي زناشويي، انتظار از جنسیتي، انتظار از همسر به هایتفاوتارتباطي، باور به 

 استفاده شد. هاها برقرار است، بنابراين از آزمون فرض كرويت داده، فرض كرويت دادهايدئاليک رابطه 

 کوواریانسمربوط به نرمال بودن ماتریس  موخلینتایج آزمون  .3 جدول
مقدار  

 موخلی
 کای اسکوار

درجه 
 آزادی

داریمعنی  
 اپسیلون

گیزر-گرینهاوس   
669/0 باورهای ارتباطی  903/22  2 01/0  751/0  

مخالف کنندگیتخریبباور   929/0  191/4  2 123/0  - 
پذیری همسررتغییعدمباور به   762/0  503/15  2 01/0  808/0  

جنسی گراییکمال  840/0  911/9  2 01/0  862/0  
خوانیذهنتوقع   810/0  992/11  2 01/0  841/0  

جنسیتی هایتفاوتباور به   945/0  231/3  2 199/0  - 
ییزناشو یانتظار از زندگ  812/0  904/11  2 003/0  841/0  

یمعنوان دوست و حانتظار از همسر بها  945/0  234/3  2 198/0  - 
930/0 انتظار از زندگی زناشویی  127/4  2 127/0  - 

ایدئالانتظار از یک رابطه   904/0  763/5  2 056/0  - 

 

 كنندگيتخريبمیان گروهي در باورهای  دهدمي، نشان 4در جدول شماره  آمدهدستبهی هايافته

 اثر وليبر اين باور اثربخش نبوده است. «  نیزوج مراقبت برنامه»، يعني آموزش نیست دار معنيمخالف 

آن  هایمؤلفهآن و انتظار زناشويي و  هایمؤلفهاصلي، اثر تعاملي و میان گروهي در باورهای ارتباطي و ساير 

 .است دار معني



  227                                            ... نیزوج مراقبت برنامه با ازدواج از شیپ مشاوره یاثربخش

 

 گیریمکرر برای سه بار اندازه هایگیریاندازهبا  هاآزمودنینتایج تحلیل واریانس درون  .4 جدول

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات 
میانگین 
داریمعنی F مجذورات  توان آماری مجذور اتا 

باورهای 
 ارتباطی

اثر اصلی(زمان )  433/6760  503/1  686/4495  204/143  01/0  712/0  00/1  
اثر تعاملی(گروه )زمان +   144/6294  503/1  397/4188  327/133  01/0  697/0  00/1  

روهیگدرونخطای   089/2738  160/87  415/31      
089/2912 میان گروهی  1 089/2912  816/15  01/0  214/0  974/0  

044/10679 خطا میان گروهی  58 121/184      

باور 
 یکنندگتخریب

 مخالف

اثر اصلی(زمان )  744/216 2 372/108  935/36 01/0 389/0 00/1 
اثر تعاملی(گروه )زمان +   233/136 2 117/68  216/23 01/0 286/0 00/1 

گروهیدرونخطای   356/340 116 934/2      
800/28 1 800/28 میان گروهی  299/2 135/0 038/0 320/0 

526/12 58 511/726 خطا میان گروهی      

باور به 
ری پذیتغییرعدم

 همسر

اثر اصلی(زمان )  433/384 615/1  361/228  964/82 01/0 556/0  00/1  
اثر تعاملی(روه )گزمان +   144/408 615/1  668/252  081/88 01/0 603/0  00/1  

گروهیدرونخطای   756/268 690/93  869/2      
606/215 1 606/215 میان گروهی  890/18 01/0 246/0  990/0  

414/11 58 011/662 خطا میان گروهی      

 گراییکمال
 جنسی

اثر اصلی(زمان )  233/416 725/1 333/241  516/75 01/0 556/0 00/1 
اثر تعاملی(گروه )زمان +   744/242 725/1 744/140  040/44 01/0 432/0 00/1 

گروهیدرونخطای   689/319 034/100 169/3      
272/104 1 272/104 میان گروهی  727/5 05/0 090/0 653/0 

207/18 58 011/1056 خطا میان گروهی      

توقع 
خوانیذهن  

اصلی( اثرزمان )  944/321 681/1  513/191  726/67 01/0 539/0  00/1  
اثر تعاملی(گروه )زمان +   344/242 72/1  744/140  040/44 01/0 432/0  00/1  

گروهیدرونخطای   711/275 501/97  828/2      
272/166 1 272/166 میان گروهی  208/7 01/0 11/0  752/0  

068/23 58 922/1337 خطا میان گروهی      

باور به 
 هایتفاوت

 جنسیتی

اثر اصلی(زمان )  744/107 2 872/53  158/23 01/0 285/0 00/1 
اثر تعاملی(گروه )زمان +   078/271 2 539/135  265/58 01/0 501/0 00/1 

گروهیدرونخطای   844/269 116 326/2      
422/118 1 422/118 میان گروهی  052/13 01/0 184/0 944/0 

ان گروهیخطا می  222/526 58 073/9      

 اتانتظار
ییزناشو  

اثر اصلی(زمان )  211/5921 683/1 605/3518 011/344 01/0 568/0 00/1 
اثر تعاملی(گروه )زمان +   811/6079 683/1 851/3612 226/353 01/0 859/0 00/1 

گروهیدرونخطای   311/998 604/97 228/10     
 00/1 478/0 01/0 199/53 022/5467 1 022/5467 میان گروهی

     766/107 58 422/5960 خطا میان گروهی

 نتظار از همسرا
 عنوان دوستبه

یو حام  

اثر اصلی(زمان )  211/364 2 106/182 950/108 01/0 653/0 00/1 
اثر تعاملی(گروه )زمان +   233/279 2 617/139 53/83 01/0 590/0 00/1 

گروهیدرونخطای   889/193 116 671/1     
 941/0 181/0 01/0 851/12 200/115 1 200/115 میان گروهی

     964/8 58 911/519 خطا میان گروهی

ی انتظار از زندگ
 زناشویی

اثر اصلی(زمان )  411/665 2 706/332 083/99 01/0 631/0 00/1 
اثر تعاملی(گروه )زمان +   078/683 2 539/341 713/101 01/0 637/0 00/1 

گروهیدرونخطای   511/389 116 358/3     
 00/1 411/0 01/0 512/40 756/554 1 756/554 میان گروهی

     639/13 58 222/794 خطا میان گروهی

انتظار از یک 
ایدئالرابطه   

اثر اصلی(زمان )  033/1055 2 517/527 402/124 01/0 682/0 00/1 
اثر تعاملی(گروه )زمان +   078/1237 2 539/618 867/145 01/0 716/0 00/1 

گروهیدرونخطای   889/491 116 240/4     
 00/1 484/0 01/0 418/54 356/1572 1 356/1572 میان گروهی

     894/28 58 844/1675 خطا میان گروهی
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 تصوربه، 5در ادامه به تحلیل سری زمانی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در جدول شماره 

 برنامهکه تغییرات در گروه آزمایشی  دهدمینشان  آمدهدستبهی هایافته. شودمیجداگانه پرداخته 

گفت که برنامه  توانمیبنابراین ؛ نیست دار معنیدر گروه کنترل  ولی استدار  معنی نیزوج مراقبت

 آن است. هایمؤلفهشویی و آن، انتظارات زنا هایمؤلفهدرمانی عامل اصلی تغییر در باورهای ارتباطی و 

مکرر اثر اصلی زمان  هایگیریاندازهبا  هاآزمودنینتایج تحلیل واریانس درون  .5جدول 

 در باورهای ارتباطی

 متغیرها گروه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F داریمعنی  

مجذور 

 اتا

 برنامه

 مراقبت

نیزوج  

«CARE» 

یارتباط یباورها  756/13049  342/1  070/9723  182/212  01/0  880/0  

مخالف کنندگیتخریبباور     156/348  2 078/174  345/65  01/0  693/0  

خوانیذهن توقع  422/576  435/1  793/401  071/118  01/0  803/0  

همسر یریپذتغییرعدمبه  باور  956/778  202/1  791/647  810/177  01/0  860/0  

یجنس گراییکمال  356/629  179/1  631/533  237/122  01/0  808/0  

یتیجنس هایتفاوتبه  باور  822/358  719/1  724/208  489/96  01/0  01/0  

422/12000 انتظارات زناشویی  2 211/6000  113/840  01/0  967/0  

عنوان دوست و انتظار از همسر به

 حامی
022/639  2 511/319  116/195  01/0  871/0  

422/1348 انتظار از زندگی زناشویی  2 211/674  570/214  01/0  881/0  

ایدئالانتظار از یک رابطه   422/2285  2 711/1142  016/336  01/0  921/0  

 کنترل

822/4 باورهای ارتباطی  2 411/2  147/0  864/0  01/0  

822/4  مخالف کنندگیتخریبباور    2 411/2  752/0  476/0  025/0  

خوانیذهنتوقع   867/1  2 933/0  404/0  670/0  014/0  

همسر یریپذتغییرعدمباور به   622/13  736/1  845/7  788/2  078/0  088/0  

جنسی گراییکمال  811/14  2 405/7  824/2  070/0  98/0  

جنسیتی هایتفاوتباور به   00/15  2 501/7  931/2  075/0  091/0  

600/0 انتظارات زناشویی  474/1  407/0  030/0  936/0  001/0  

عنوان دوست و مسر بهانتظار از ه

 حامی
422/4  2 211/2  297/1  281/0  043/0  

067/0 انتظار از زندگی زناشویی  2 033/0  009/0  991/0  001/0  

ایدئالانتظار از یک رابطه   689/6  2 344/3  658/0  522/0  022/0  

ه شد. نتایج پرداخت جداگانه طوربهدر ادامه به مقایسه میانگین گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله 

 دار معنیآزمون آزمون تا پستفاوت گروه آزمایش از پیش دهدمینشان  6در جدول شماره  آمدهدستبه

نبوده است، بنابراین آموزش  دار معنیآزمون تا پیگیری تفاوت گروه کنترل از پیش کهدرحالیبوده است 

 اثربخش بوده است. « کر»
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 به تفکیک گروه آزمایش و کنترلرحله مقایسه میانگین سه م .6جدول شماره 

   

کر() شیآزماگروه   گروه کنترل 

تفاوت 

 میانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

داریمعنی  

تفاوت 

نمیانگی  

خطای 

 استاندارد

سطح 

داریمعنی  

یارتباط یباورها  
آزمونپیش  

آزمونپس  767/27  563/1  01/0  567/0  118/1  99/0  

500/22 پیگیری  761/1  01/0  726/0  125/1  99/0  

آزمونپس -267/5 پیگیری   777/0  01/0  300/0-  880/0  99/0  

 کنندگیتخریبباور 

 مخالف

آزمونپیش  
آزمونپس  700/4  487/0  01/0  567/0  502/0  805/0  

267/3 پیگیری  431/0  01/0  300/0  432/0  99/0  

آزمونپس 422/1 پیگیری   221/0  01/0  267/0-  450/0  99/0  

وانیخذهن توقع  
آزمونپیش  

آزمونپس  833/5  463/0  01/0  333/0  451/0  99/0  

733/4 پیگیری  462/0  01/0  267/0  368/0  99/0  

آزمونپس -733/4 پیگیری   246/0  01/0  067/0  352/0  99/0  

 یریپذتغییرعدمبه  باور

 همسر

آزمونپیش  
آزمونپس  533/6  433/0  01/0  300/0  336/0  99/0  

900/5 پیگیری  471/0  01/0  633/0-  471/0  567/0  

آزمونپس 633/0 پیگیری   169/0  01/0  933/0-  392/0  072/0  

یجنس گراییکمال  
آزمونپیش  

آزمونپس  967/5  490/0  01/0  400/0  422/0  99/0  

167/5 پیگیری  496/0  01/0  367/0  464/0  856/0  

آزمونپس 800/0 پیگیری   169/0  01/0  967/0  441/0  109/0  

 هایتفاوته ب باور

یتیجنس  

آزمونپیش  
آزمونپس  733/4  383/0  01/0  000/1-  482/0  141/0  

433/3 پیگیری  389/0  01/0  267/0  451/0  98/0  

آزمونپس -733/4 پیگیری   272/0  01/0  001/0  426/0  99/0  

 انتظارات زناشویی
آزمونپیش  

آزمونپس  433/26  762/0  01/0  200/0-  818/0  99/0  

393/21 پیگیری  706/0  01/0  100/0-  010/1  99/0  

آزمونپس -500/4 پیگیری   591/0  01/0  100/0  570/0  99/0  

 عنوانانتظار از همسر به

 دوست و حامی

آزمونپیش  
آزمونپس  333/6  333/0  01/0  500/0  317/0  38/0  

533/4 پیگیری  358/0  01/0  067/0  380/0  99/0  

آزمونپس -800/1 پیگیری   297/0  01/0  433/0-  310/0  516/0  

ییانتظار از زندگی زناشو  
آزمونپیش  

آزمونپس  833/8  460/0  01/0  067/0-  477/0  99/0  

400/7 پیگیری  518/0  01/0  033/0-  535/0  99/0  

آزمونپس -433/1 پیگیری   386/0  01/0  033/0  448/0  99/0  

انتظار از یک رابطه 

 ایدئال

آزمونپیش  
آزمونپس  267/11  527/0  01/0  633/0-  611/0  93/0  

001/10 پیگیری  487/0  01/0  133/0-  646/0  99/0  

آزمونپس -267/1 پیگیری   407/0  05/0  500/0  474/0  90/0  
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 گیرینتیجه

جوان در شرف ازدواج تجارب  هایزوج ولي، است هاانسانپیوند زناشويي يكي از پايدارترين روابط میان 

زوجین پیش از ازدواج باورها و انتظارات خاص خود را از ازدواج دارند كه  يول؛ خاصي از اين پیوند دارند

شاه دهد )قرار  تأثیرد تمام زندگي زناشويي را تحت توانميممكن است با واقعیت ازدواج سازگار نباشد و 

ن ند سبب تغییر ايتوانمي(. رويكردهای مختلفي پیش از ازدواج وجود دارند كه 1398اويسي و ديگران، 

بنابراين هدف از تحقیق حاضر بررسي اثربخشي ؛ (1385اسالمي، گردد )باورها و انتظارات در زوجین جوان 

 بر باورهای ارتباطي و انتظارات زناشويي زوجین جوان بود.« كر»رويكرد آموزشي 

ي و انتظارات زناشوي اين رويكرد توانسته است باورهای ارتباطي دهندمينشان  آمدهدستبهنتايج 

 دهندميدر پژوهش خود نشان  (Halford and et al, 2010) گرانيدزوجین جوان را بهبود بخشد. هالفورد و 

پتچ  ارتباطي در میان زوجین گشته است. هایتواناييد سبب بهبود رضايت زناشويي و توانمي« كر»كه برنامه 

سبب كاهش گفتگوهای « كر»نامه كه بر دهندميدر پژوهش خود نشان  (Petch, & Psych, 2006) چیپسو 

شديد در میان خانواده شده است، تعامالت و ارتباطات میان خانواده افزايش يابد  هایمهارتمنفي و افزايش 

های كر  كه آموزش دهدميبنابراين مطالعات پیشین نیز نشان ؛ را كاهش دهند شانزناشوييو تعارضات 

 زوجین پیش از ازدواج گردد. توانسته است سبب بهبود عملكرد خانواده و

جوان از يكديگر  هایزوجد سبب بهبود باورها و انتظارات زناشويي توانمي« كر»رويكرد آموزشي 

د سبب توانميگردد. رويكرد آموزشي تغییرات شناختي، هیجاني و رفتاری مختلفي را در پي دارد كه 

تغییرات شناختي را  (.Halford and et al, 2010گردد )و دانش زوجین درباره ازدواج  هامهارتافزايش 

بلوغ از ديدگاه روانشناسان زماني فرد آماده ازدواج است كه سه ويژگي چنین بیان نمود كه  توانمي

در  هایزوجبرای  ایمداخله. مشاوره قبل ازدواج روشي را دارا باشد اجتماعي، انگیزش و اطالعات كافي

. اين برنامه جنبه پیشگیری است روابطشانبهبود  منظوربه موردنیاز ایهمهارتشرف ازدواج با هدف آموزش 

نیز دارد و هدف آن شروع ازدواجي موفق و همچنین كمک به زوجین جهت حفظ و باقي ماندن 

 تا شودمي باعث ازدواج از پیش ایمشاوره خدمات از مندیبهره عملكردشان در باالترين حد ممكن است.

 و اهمیت نیز و شانآينده همسر و خود با ارتباط در كافي دانش به مجهز و بیشتر چه ره آگاهي با مرد و زن

 ;Murray, & Murray,2004؛ 1392و ديگران،  آبادیبلقان) ندينماازدواج، زندگي مشترک را شروع  اهداف

Kotrla & et al, 2010.) 

، باورها و پردازش اطالعات را در هاشناختند توانميهمانند كر آموزشي پیش از ازدواج،  هایبرنامه

آموزشي، كمک به افراد برای افزايش  هایبرنامهافراد تغییر داده، اصالح و بهبود بخشند. هدف 

 هایمهارتدر زندگي، بهبود ارتباطات زناشويي،  مندیرضايتبه  يابيدستمیان فردی،  هایشايستگي

؛ السون، دفرين و 1397؛ سهرابي و ديگران، 1391ن، مشتاقي و ديگرا) استتعاملي و ارتباطي میان زوجین 
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 و فردی میان ارتباطات در رفتاری هایمهارت پیشرفت نیازمند فقط زوجین بنابراين توانايي؛ (1393السون، 

ارتباطي و هیجاني مختلف سبب  هایمهارت ارائهگفت رويكرد كر، با  توانميبنابراين ؛ است مديريتي تضاد

 هاآنرا میان  ایسازندهو روابط و تعامالت  گرددمينتظارات زناشويي سازنده میان زوجین ايجاد باورها و ا

 ( Sharp, & Ganong, 2000؛ 1393فرماني، رسولي و قائديني جهرمي، ) دهدميشكل 

از  بینانهواقعارتباطات و تعامالت، تعامالت ارتباطي، انتظارات  كارآمدو  مؤثربر توسعه « كر»برنامه 

. بر (Halford & et la,2004)دارد.  تأكیدمثبت در خانواده  هایزمانو به اشتراک گذاشتن  بط و تعامالتروا

درون دادهای  سويکاز « كر»های (، آموزش1393شكر كن و خجسته مهر، اين اساس طبق نظريه انصاف )

جذابیت، احترام، عشق، د شامل نتوانمي، اين درون دادها دهدميفرد از روابط زناشويي و ازدواج را افزايش 

و  هاارزش، شامل باورها و ترگستردهو در سطحي  خانه توسط همسر هایمسئولیتكسب درآمد، وانجام 

د سبب بهبود باورهای ارتباطي زوجین به توانمي« كر»های . بر اين اساس، آموزشاستانتظارات زوجین 

ند برون دادهای روابط و ارتباطات زناشويي را وانتميهايي ازدواج گردد. از سوی ديگر، چنین آموزش

بهبود بخشند. بر اساس اين ديدگاه، با بهبود درون دادهای مختلف، برون دادهای فرد نیز از ازدواج بهبود 

از يكديگر دارند، به معنای ديگر، انتظارات  ایمنصفانه. در چنین شرايطي زوجین برون دادهای كندميپیدا 

 از يكديگر دارند. مطلوب و معقولي 

تا  كندميتلفني، تالش  هایبررسياين برنامه با استفاده از ويديو، كتابچه راهنما يا دفترچه يادداشت و 

 «كر» را شكل دهند. ایسازندهفراهم سازد تا بتوانند تعامالت و روابط  هاخانوادهروشي مناسب را برای 

تا  شودميو سبب  پردازدمي نیز اجتماعي دلي و حمايتارتباطي به ارتقا هم هایمهارتعالوه بر آموزش 

ارتباطي مناسب، بتوانند به همدلي با يكديگر دست يابند و  هایمهارتبه  يابيدستزوجین جوان، عالوه بر 

حمايت  گانهسههای با آموزش« كر»عنوان يک خانواده بتوانند از يكديگر حمايت كنند. رويكرد به

 هایگیرندهو حمايت  هاكنندهحمايتتا زوجین به  شودميض و بخشودگي، سبب اجتماعي، مديريت تعار

سبب  هاآموزشبنابراين اين ؛ خوبي تبديل شوند و قادر باشند احساسات منفي همسرشان را درک كنند

تا زوجین بدون  شودميهای اين رويكرد سبب . بعالوه آموزششودميافزايش همدلي در میان زوجین 

كه سبب تعديل باورها و انتظارات زناشويي در  زنش و افزايش تنش، به حل تعارض بپردازندقضاوت، سر

با تكیه بر حمايت اجتماعي و همدلي كه از طريق ايجاد درک و  «كر»، درمجموع. شودميمیان زوجین 

 سران،در هم درنتیجهامنیت را در رابطه خلق كرده و  احساس ،شودمي ايجاد پذيرش متقابل میان زوجین

 كندميكمک  درازمدتمثبت نسبت به هم ايجاد كرده و به زوجین در افزايش رضايت زناشويي  نگرش

(Halford & et al, 2010; Halford, et al, 2004; Petch, Psych,2006 .) 

مختلفي در مورد ارتباطات و روابط  هاینظريهو  هاتئوریبیان نمود  توانميدر كل بر اساس نتايج 

 و آغاز . چگونگياندشدهارائهای مختلفي نیز آن رويكردهای مشاوره تبعبهاست كه  شدهارائهي زناشوي
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 لذا .دهد قرار خود منفي يا مثبت تأثیر تحت را فرزندانشان و آنان دتوانمي روابط میان زوجین گیریشكل

زندگي  چراكهسازيم  ترآگاهو  ترآمادهكه برای ايجاد يک ازدواج موفق جوانان را  رسدميضروری به نظر 

 خاصي نیز نیاز دارد.  هایتوانمندیو  هامهارتزناشويي موفق عالوه بر امكانات و تسهیالت به 

های مفید، سريع و كاربردی در دند دستاورتوانميآموزش پیش از ازدواج  هایبرنامهاز سوی ديگر، 

( Carroll & Doherty, 2003; Olson, Larson, & Olson, 2009هستند ) تأثیرگذاركاركرد و عملكرد خانواده 

« كر»آموزشي پیش از ازدواج همانند برنامه آموزشي  هایبرنامه در فرايند ازدواج، گرددميبنابراين پیشنهاد 

د همسويي میان زوجین توانمينیز به كار گرفته شوند. تدوين اين برنامه آموزشي در مراكز پیش از ازدواج 

آموزشي بر اساس  هایكتابچهزندگي زناشويي پايدارتری را فراهم آورد. همچنین با تهیه  را افزايش دهد و

 زوجین را پیش از ازدواج برای ازدواج فراهم نمود. توانميكر،  هایآموزه

 پژوهش هایمحدودیت

ش از اقتصادی و مالي پی مسائلوجود مشكالت و   .بوده است روروبهي نیز هايمحدوديتتحقیق حاضر با  

نو بودن تجربه ازدواج و شور باشد.  تأثیرگذارپیش از ازدواج  ازدواج كه ممكن است بر باورها و مشكالت

قرار دهد.  تأثیرآنان را تحت  هایپاسخباشد و  تأثیرگذارد بر پاسخگويان توانميعشق در اوايل ازدواج، نیز 

 تأثیرگذاری زوجین هاارزشي نیز بر باورها و اجتماع هایمؤلفه، برنامه مراقبت زوجینهمچنین با توجه به 

 وجود نداشته است.  هاآناست كه در اين تحقیق امكان بررسي 

 تعارض منافع
 .ندارد منافع تعارض و مالي حامي مقاله اين نويسندگان، اظهار بنا بر

 قدردانی

ه آزاد واحد سنندج با اين پژوهش برگرفته از رساله دكتری سیروان ابراهیمي در مقطع دكتری در دانشگا

 ،ييزناشو انتظارات بر «ام یا آر»  و «كر» رويكردهای با ازدواج از قبل مشاوره ياثربخش سهيمقا»عنوان 

از ؛ است« هیاروم شهر ازدواج انیمتقاض در ازدواج عملكرد و ييزناشو تیمیصم یازهاین ،يارتباط یباورها

ي، كمال تشكر و قدرداني ر دفتر مشاوره سیروان ابراهیماساتید محترم و تمامي زوجین و همكاران محترم د

 . داردميرا ابراز 

 منابع

به دادگاه  كنندگانمراجعهبررسي رابطه میان باورهای غیرمنطقي و كاركرد خانواده در (. 1385اسالمي، معصومه. ) 
 كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا. نامهپايان، خانواده شهر تهران
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  ]link[.124-103، 14، رفاه اجتماعي

آموزش پیش از ازدواج بر  تأثیر يبررس .(1388) .سید احمدامیدوار، بنفشه؛ فاتحي زاده، مريم السادات و احمدی، 

-231( 18)5خانواده پژوهي،  دو فصلنامهانتظارات زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شیراز، 

246.]link[  

رفتاری گروهي بر انتظارات  -آموزش شناختي تأثیر(. 1392احمد. ) ،یاحمد ؛عالیه ،گراوند ؛مصطفي ،آبادیبلقان

  ]link[.661-641 ،(4)3،خانواده درمانيروانمشاوره و  .كوه دشتشهرستان  متأهلزناشويي زنان و مردان 

  ]link[شكده زنان.ران، انتشارات دانشگاه الزهرا، پژوه، تهآموزش قبل از ازدواج(. 1382) خمسه، اكرم.

رابطه پیش  گیریشكلبر  مؤثر(. بررسي عوامل 1391، مرتضي. )يچهارراهرفاهي، ژاله؛ گودرزی، محمود؛ میرزايي 

( 1)3، زنان شناسيجامعهفصلنامه علمي پژوهشي از ازدواج میان دختران و پسران از ديدگاه دانشجويان، 

171-134]Link[ 

، تهران، كارآمدازدواج و ارتباط زناشويي  هایمهارت(. 1393) السون، ديويد اچ؛ دفرين، جان و السون، ايمي كي.

  ]link[و هنر. شناسيروانانتشارات 

بر  يمبتن يدرمانزوج تأثیر ي(. هم سنج1397محمد. ) ي،مانينر ؛اكبر ،عطا دوخت ؛لوفرین ي،لیكائیم ؛ازهر ي،سهراب

مشاوره و  دو فصلنامه .نیزوج يارتباط یبر باورها يجانیه - ياجتماع ۀانتخاب و درمان رابط هينظر

  ]link[.64-47( 1)8 ،خانواده درمانيروان
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كننده ی گرايش زوجین به طالق در  بینيپیش(. عوامل 1391حسین. ) ،حسن پناه ؛هیرش ،قادر زاده ؛امید ،قادر زاده

)ويژه نامه خانواده و طالق(, 2,1 ،خانواده درمانيروانمشاوره و  مناطق مرزی: مطالعه ی موردی شهر بانه.

102-119.]link[  

 يدرمان خانواده هایمؤلفه آموزش ياثربخش(. 1397. )اریبخت ،یمحمود ؛ وفاطمه ،یریش ،.محمود ،یگودرز

 ياپیپ 4)12، كاربردی شناسيروان فصلنامه. ييزناشو تعارض و یفرزند-والد تعارض بر یرفتار-يشناخت

48) 531-551]Link[ 

آموزش گروهي  تأثیر(. 1391فريد. )سید ،عالمه ؛اصغر ،آقايي ؛رضاسید حمید ،آتش پور ؛مرضیه ،مشتاقي

مشاوره و فرهنگسراهای شهر  كننده به مراكزمراجعه متأهلگرايي بر باورهای ارتباطي زنان انسان

  ]link[.339-322( 3)2 ،خانواده درمانيروانمشاوره و  اصفهان.
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