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 مقدمه

 جنس دو بین ازدواج اساس بر که است اجتماعی هاینظام ترینمهم زمره در خانواده نظام

 انگیزه عنوانبه دیگران با نزدیک روابط و پیوند حفظ و برقراری به نیاز ،روازاین گیرد؛شکل می

، کاظمی، سعادتی و نوابی دفر میر صیفیشود )فتح اله زاده، می قلمداد بشر بنیادی اساسی و

. افزون بر آن، الزمه تقویت زندگی خانوادگی، ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز (1396نژاد، 

(. عالوه بر آن، مطالعه روابط زوجین 2013)آنسا، نجما و نورین،  استتعامل زوجین با یکدیگر 

کند. گیرد کمک میهای ساختاری که روابط زوجین در آن شکل میبه روشن شدن چهارچوب

در بیشتر جوامع، بررسی باورهای روابط زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات 

عاملی که  نیبارترانیز(. با این وجود یکی از 2012دی، خانوادگی دارد )ناگاراجا، راجاما و ر

های غیرمنطقی و کند این است که باورها، دیدگاهزندگی زناشویی و پایداری آن را تهدید می

را  کنندهرانیوشوند؛ بر پایه شواهد موجود این باورهای غیرواقعی عاشقانه وارد ازدواج می

 (.1396توان در ادبیات مربوط به ازدواج مشاهده کرد )فتح اله زاده و همکاران، می

شناخت اجتماعی و فرایندهای ارتباطی  لیوتحلهیتجزیک زمینه کالن در  1باورهای ارتباطی   

توانند کارآمد یا ناکارآمد باشند؛ است. باورهای ارتباطی باورهایی درباره ارتباط هستند که می

و رفتارهایی که منجر به  توانند تغییر کنندشرکا می اینکهورهای ارتباطی کارآمد، مانند باور با

شود را تشویق و کیفیت رابطه را بهبود ببخشد. در برابر آن، باورهای ارتباطی حفظ رابطه می

شرکا را پذیری پایدار که توانایی عنوان آسیبناکارآمد مانند اختالف نابود کننده است و شاید به

( باورهای 2015کند، عمل کند )گاتمن و گاتمن، های رابطه محدود میبرای رویارویی با چالش

هایی هستند که به سوگیری شخص در تفسیر رویدادهای ارتباطی ناکارآمد و غیرواقعی گرایش

ارتباطی صمیمی به یک شیوه غیرمنطقی اشاره دارند؛ و بر پایه انتظارات غلط یا نادرست می

یا مخالفت یک رابطه را  نظر)اختالفاست  کنندهبیتخریا  ویرانگرباشند. باور به نبود توافق 

توانند تغییر کنند )زن و شوهر قادر به تغییر خود یا رابطه ها نمیکند(، باور به شریکنابود می

را داشته  ی )زن و شوهر باید توانایی خواندن ذهن یکدیگرخوانذهنخود نیستند(، توقع و انتظار 

یی جنسی )هر شخصی باید انتظار کمال جنسی را از خود و همسر خود داشته گراکمالباشند(، 

های زن و مرد( از جمله های جنسی )نبود درک درست از ناهمتاییناهمتایی دربارهباشد( و باور 

منطقی عنوان باورهای ارتباطی غیرپژوهشگران و درمانگران به لهیوسبهباورهایی هستند که 

ها نشان (. در این راستا پژوهش1395اند )رجبی، عباسی، سودانی و اصالنی، تشخیص داده شده

که سطح باالی باورهای ارتباطی غیرواقعی با سطح پایین رضایت زناشویی در ارتباط  اندداده

، این احتمال وجود دارد که باورهای ارتباطی افراد نسبت به ازدواج مختل طورکلیبهاست. 

(. همچنین 2015اند )پاروت و پاروت، ای در افزایش میزان طالق داشتهکننده و نقش برجسته

                                                           
1. Communication Beliefs 
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رسد باورهای ازدواج پرسمان با ارزشی برای پژوهش باشند چون مشخص شده است به نظر می

بینی مناسبی برای ازدواج و زندگی زناشویی موفق باشند )رجبی و که این باورها چه بسا پیش

 (.1395همکاران، 

های ها و روشدهد که راهسازی ازدواج نشان میمشاوره غنی درزمینهای بر ادبیات بازبینی   

ها متنوعی برای تغییر یا کاهش باورهای غیرمنطقی درباره ازدواج وجود دارد که از جمله آن

، برنامه 2ازدواجسازی غنی آموزش، 1سازی ازدواج مبتنی بر روابطهای غنیتوان به برنامهمی

در این پژوهش، از برنامه  اشاره کرد؛ 4برنامه پیشگیری و بهبود رابطهو  3پایرزسازی غنی

استفاده  ارتباطی کاهش باورهای ناکارآمد هایمهارتبرای افزایش  پیشگیری و بهبود رابطه

 و از تدوین شد 1990خواهد شد. این برنامه توسط استنلی، بلومبرگ و مارکمن در اوایل دهه 

 دهدمییاد  هازوج. این برنامه به است فردمنحصربهپژوهش محور است  یابرنامهاین جنبه که 

کنند، از پس  حل گروهمؤثر و کارآمد ارتباط برقرار کنند، مشکالت را در قالب یک  صورتبهتا 

؛ به نقل از حیدرنیا، 1998و تعهد را در خود باال ببرند )هانت و همکاران،  ندیبرآتعارضات 

 (.1393نظری و سلیمانیان، 

در یک نشست  هازوجساعته است که در آن  12یک برنامه  برنامه پیشگیری و بهبود رابطه   

هم  یدرمانزوج هایجلسهدر  توانیم، این برنامه را حالبااین؛ شوندیم یدهسازمانگروهی 

چهار هدف اولیه  (1389، نقل از عیسی نژاد و همکاران، 1999بکار گرفت. استنلی و همکاران )

کمک  هازوجعنوان کردند. هدف اول این است که به  را برای برنامه پیشگیری و بهبود رابطه

باط برقرار کنند و کارآمد و مؤثر ارت یاگونهبهشنونده، با یکدیگر  -شود تا با یادگیری فن گوینده

تا یاد بگیرند درباره احساساتشان  کندیمکمک  هازوجتعارضات را حل نمایند. این فن به 

مؤثر و کارآمد تعبیر و تفسیر  یاگونهبهبه همسرشان گوش کنند و پیام را  دقتبهصحبت کنند، 

زمانی که انتظارات  .شودیماز روابطشان به بحث گذاشته  هازوجنمایند. در هدف دوم، انتظارات 

یم هاآنباشد باعث بروز تعارض در روابط  رممکنیغیا برآورده کردن آن  رمعقولیغ هازوج

را  هاپاسخپاسخ داده و آنگاه  هاآنتا هر یک به  شودمیداده  هازوجبه  سؤال. یک مجموعه گردد

برای بررسی انتظاراتشان  هازوجکمک به  منظوربهبا همسرشان به بحث بگذارند. این فعالیت 

انتظاراتشان را بررسی کردند، هدف سوم، بررسی  هازوج اینکهطراحی شده است. پس از 

تمرکز بر  جایبهشوند تا تشویق می هازوجپیرامون تعهد است.  هاآن هایانتخابو  هانگرش

کم کردن پیوند هدف پایانی مستح .شان فکر کننددیگر، درباره بهبود رابطه کنونی هایگزینه

درگیر  هازوجاست.  بخشلذتدوستانه و  ،کنندهسرگرم هایفعالیتبه کمک تشویق  هازوجبین 

                                                           
1. Relationship Enhancement (RE) 

2. Training in Marriage Enrichment (TIME) 

3. PAIRS 

4. Prevention and Relationship Education Program (PREP) 
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پرورش این حوزه فراهم کند )باولینگ، هیل و  را برای هاییفرصتکه  شوندمیی هایفعالیت

با فراهم کردن  سازیغنی هایبرنامهشواهد قاطعی وجود دارد که  (.2005جنسیوس، 

تا شادکامی زناشویی را افزایش داده، روابط خود  کنندمیکمک  هازوجبه  زناشویی هایارتمه

کشمکش و نزاع را کاهش داده، ارتباط را تسهیل و ثبات زناشویی و  را بهبود بخشیده،

رد پای کمرنگ شدن  توانمیگونه که اشاره شد همان ارتقا دهند. والدینی را هایمهارت

 داندمیها آن را ناشی از فقدان مهارت و عدم آموزش مهارت صمیمت را بر اساس این نگاه که

برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر لذا این پژوهش قصد دارد به مطالعه اثربخشی تبیین کرد. 

 های زیر را آزمون کند:فرضیهباورهای ارتباطی زناشویی 

است و  مؤثرها در زوج باورهای ارتباطی زناشوییبر  پیشگیری و بهبود رابطهبرنامه . آموزش 1

 .مانداین تأثیر در مرحله پیگیری پایدار می

 

 روش

با پیگیری آزمون آزمون، پسنیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه و طرح پیشپژوهش حاضر 

به مرکز مشاوره مهرآور واقع  کنندهمراجعهزوجین  جامعه آماری این پژوهش شامل .بوددوماهه 

پس از  97در بازه زمانی آبان و آذر  کنندهمراجعهتهران بود که از میان زوجین  زادهجمالدر 

پرسشنامه باورهای ارتباطی زوجین، زوجینی که نمره باالتری در پرسشنامه  وسیلهبهغربالگری 

به پژوهش که عبارت بودند ی ورود هامالکباورهای ارتباطی کسب کرده بودند با توجه به 

های ورود به پژوهش عبارت بودند از: گذراندن حداقل سه سال از زندگی مشترک، حضور مالک

آموزشی، حداقل مدرک دیپلم و کسب نمره باال در پرسشنامه  هایجلسههر دو زوج در  زمانهم

ی و یا درمانروانهای خروج از پژوهش عبارت بودند از دریافت باورهای ارتباطی زوجین و مالک

داوطلبانه  صورتبهداشتن اعتیاد و غیبت بیش از دو جلسه، ، با آموزش زمانهمدارودرمانی 

محل برگزاری، طول مدت  هایجلسهپژوهش شامل تعداد انتخاب شدند. برای این افراد، طرح 

، توضیح کامل داده شد و پس از جلب شودیممطرح  هایجلسهو مسائلی که در  هر جلسه

وارد  هاآنکتبی اخذ گردید و اسم  نامهتیرضاو تمایل در شرکت پژوهش  هاآنرضایت کامل 

زوج حاضر به همکاری و شرکت در  38لیست پژوهش شد. این فرآیند تا جایی ادامه داشت که 

زوج  20های ورود و خروج پژوهش، به شیوه هدفمند پژوهش شدند. پس از رعایت مالک

زوج  10تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. در این پژوهش  صورتبهانتخاب و 

 صورتبهگواه نفر( در گروه  20زوج ) 10نفر( در گروه برنامه پیشگیری و بهبود رابطه و  20)

 تصادفی قرار گرفتند.
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 پژوهش ابزار

و  یرمنطقیغ یباورها یریگاندازه منظوربهپرسشنامه  نیا .1یارتباط یباورها پرسشنامه .1

پنج  رندهیشد که دربرگ نیتدو( 1982) نیو اپشت دلسونیبه دست ا ییزناشو یزندگ ناکارآمد

همسر، توقع و انتظار  تغییرناپذیریمخالفت، باور به  کنندگیتخریبخرده مقیاس باور به 

 رندهیابزار در بر گ نیاست. ا یتیجنس یو باور درباره ناهمسان یجنس گراییکمال ،خوانیذهن

 گذارینمره 0مخالفم =  کامالًتا  5موافقم =  کامالًاز  یتکریل صورتبهماده است که  40

از صفر  اسیو در هر خرده مق 200پرسشنامه از صفر تا  نیو دست باال نمره ا کمدست. شودمی

 یباال زانیم دهندهنشان هامقیاسپرسشنامه و در خرده  نی. نمره باال در ااستوسان ندر  40تا 

 کنندگیتخریب یهامقیاسخرده  ییایپا بیضر( 2005ناکارآمد است. ادماندسون ) یباورها

 گراییکمال، 59/0 خوانیذهنتوقع و انتظار  ،71/0همسر  تغییرناپذیریباور به ، 66/0مخالفت 

از ( 2002و همس ورث ) یهانتل مز،یو ج 60/0 یتیجنس یباور درباره ناهمسان و 59/0 یجنس

 یآلفا ییایپا بی، ضر(1395رجبی و همکاران ) . در پژوهشاندکرده گزارش 83/0تا  58/0

 تغییرناپذیریباور به ، 60/0مخالفت  کنندگیتخریب یهامقیاسخرده  یابزار برا نیکرونباخ ا

 یباور درباره ناهمسان و 44/0 یجنس گراییکمال ،55/0 خوانیذهنتوقع و انتظار ، 52/0همسر 

 نیا زمانهم ییروا بیاست. ضر آمدهدستبه 84/0مقیاس  رفتههمروی و 57/0 یتیجنس

، برگرفته از 1992)الرسون،  انتخاب همسر محدودکننده یباورها یاماده 20 اسیبا مق اسیمق

اور ب، 34/0مخالفت  کنندگیتخریب یهامقیاسخرده  یبرا( 1390 ،یو شهباز یفردوس ،یرجب

باور و  41/0 یجنس گراییکمال، 37/0 خوانیذهنتوقع و انتظار  ،45/0همسر  تغییرناپذیریبه 

 .(P=001/0) است آمدهدستبه 49/0 اسیمق رفتههمروی و 37/0 یتیجنس یدرباره ناهمسان

این برنامه توسط استنلی، بلومبرگ و مارکمن در اوایل . 2برنامه پیشگیری و بهبود رابطه .2

. این است فردمنحصربهای پژوهش محور است تدوین شد و از این جنبه که برنامه 1990دهه 

مؤثر و کارآمد ارتباط برقرار کنند، مشکالت را در قالب  صورتبهدهد تا ها یاد میبرنامه به زوج

برنامه پیشگیری و  حل کنند، از پس تعارضات برآیند و تعهد را در خود باال ببرند. گروهیک 

ی دهسازمانها در یک نشست گروهی ساعته است که در آن زوج 12یک برنامه  بهبود رابطه

 شرکت کردند.ی به شرح زیر اقهیدق 90جلسه  8شده در 

شد: دنبال  یبرنامه دو هدف اصل نیدر اآشنایی اعضای گروه با اهداف برنامه،  جلسه اول.   

سازی روابط ( بهبود و غنیب. نیزوج نیمُخرّب ب یو رفتارها یاز آشفتگ یریشگی( پالف

دوره  انیتا پس از پا شدندآشنا  آموزشی هایجلسهبا مباحث  نیدوره زوج نیا در. عاشقانه

                                                           
1. relationship beliefs inventory 

2. Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) 
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و سپس روابط خود را به  یریشگیپ ییمخرب زناشو یو اختالفات و باورها یاز آشفتگ بتوانند

 شکل بهبود ببخشند. نیبهتر

و  و شناسایی کشف عالیپنج کلید اصلی در روابط زوجین برای ایجاد یک رابطه جلسه دوم.    

مشکالت قابل » بگیرید تصمیم. عبور نکن –تصمیم بگیر : کلید اول در ادامه شفاف سازی شد:

شما سهم خودتان را  :کلید دوم .عبور نکنید سادگیبهها خود را حل کنید و از کنار آن« حل

یک همسر چیست؟ سهم شما در بهبود روابط و بروز مشکالت  عنوانبهانجام دهید. سهم شما 

یکدیگر فضای هنگام تضاد و اختالف با  :کلید سوم چند درصد است؟درصد  100زناشویی از 

و روابط مثبت  هاییبایز یسوها را بهدرب: کلید چهارم .امن و آرام و مطمئنی را ایجاد کنید

تعهد خودتان را   :کلید پنجم .دینیخوب همسرتان را بب یها. رفتارهای مثبت و جنبهدیبازکن

 .پرورش دهید

سوار  4و یا  دهنده هشدار عالئم روابط، در  مخرب و باور چهار الگوشناسایی  جلسه سوم.   

و  یریگج: کناره؛ یساز اعتباریب: ب؛ الف: افرایش تدریجی و تشدید کردن موضوع :سرنوشت

 به در این بخش :مدیریت تضاد در روابط زوجینشناسایی  :د: تعبیر و تفسیرهای منفی؛ اجتناب

قانون اول  :الف: قوانین حل تضاد بین زوجین آموزش داده شد:حل تضاد  هایفنزوجین 

قانون سوم تا آنجا ؛ هگویند –شنونده  «هایفناستفاده از »قانون دوم ؛ «قانون مکث و توقف»

زمان »قانون چهارم  ؛جدا کنید «حلراهیافتن »را از  «بحث درباره موضوع»توانید که می

ای را جلسه «بارای یکهفته»قانون پنجم ؛ را برای بحث درباره موضوع انتخاب کنید« مناسبی

 هایجلسهقانون ششم ؛ خود با یکدیگر صحبت کنید تشکیل دهید و درباره مسائل و مشکالت

 .حمایت از همسرتان برگزار کنید صمیمیت و، دوستی ،لذت ،تفریح ،شادابی ،خود را با طراوت

گام اصلی و  2 آموزش داده شد: های حل اختالف بین زوجینروشدر این جلسه  جلسه چهارم.

 :تضاد مدیریت در روش فرعی  4

الف: مشخص کردن مسئله یا تنظیم . برای مسئله حلراهیافتن  -2؛ بحث درباره مسئله -1

های بین زنان و تفاوت شناسایی؛ د: پیگیری؛ ج: توافق و مصالحه؛ ب: بارش مغزی؛ دستور جلسه

از دالیل بروز یکی به زوجین آموزش داده شد که  :عاطفی و روانی –مردان از نظر ذهنی 

یمردان زنان را نم روازاین؛ ها از جنس مخالف استاختالف بین زوجین عدم شناخت آن

تفاوت اصلی زن و مرد را که منشأ بسیاری از  20 جلسهو زنان مردان را. در این  شناسند

 آگاهی داده شد. ها بین زن و شوهر استدرگیری

به  به زوجین آموزش داده شد: روابط جنسیهای بهبود روش در این جلسه جلسه پنجم.   

ریشه بسیاری از اختالفات زناشویی به دلیل مشکالت جنسی بین زوجین آموزش داده شد که 

شناسی جنسی و آموزش روان ٔ  درزمینههای تخصصی با آموزش نیبنابرا؛ زوجین است

در ادامه  .درصد مشکالت جنسی زوجین حل خواهد شد 95های مربوط به آن بیش از مهارت

 های هوشمندانه برای افزایش عشق بین زوجینبهبود روابط صمیمانه با روشاین جلسه به 
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ساله جان  40طبق تحقیقات  داده شد؛ آموزش این جلسهعملی در  صورتبه: پرداخته شد

رمز پایداری روابط زوجین کشف شد. او دریافت و به تمام زوجین  ،گاتمن در آزمایشگاه عشق

زوجین عزیز در سراسر دنیا اصالً مهم نیست که شما چقدر با هم مشکالت  ایکهم کرد دنیا اعال

است که شما تا چه اندازه از بانک عاطفی غنی  نیآنچه مهم است ا ،و درگیری داشته باشید

باشد رابطه شما پایدارتر خواهد بود. لذا  تریو غن تریبانک عاطفی شما قو هرقدربرخوردارید. 

هوشمندانه و زیبا، میزان  یهاشود تا با روشآموزش داده می نیبه زوج فنصدها  در این بخش

 .ها افزایش یابدعشق و صمیمیت بین آن

آموزش داده  حمایت از یکدیگر در زندگی و تعهددر این جلسه به زوجین جهت  جلسه ششم.   

عوامل در  نیتراز مهم ر و تعهد به رابطه یکیگحمایت از یکدی ازآنجاکهشد: به زوجین گفته شد 

در . است شده داده اختصاص موضوع این به  پایداری روابط زوجین است. یک جلسه مستقل

کار مهم را  4زوجین هر دو باید  آموزش داده شد. نقش انتظارات در روابط زوجین ادامه جلسه

در مورد انتظاراتی که از یکدیگر دارند انجام دهند تا بتوانند یک رابطه عالی را در زندگی 

منطقی و . 2؛ از انتظارات خود نسبت به همسرتان»آگاه بودن . 1 :مشترک خود خلق کنند

مسرتان تمام انتظاراتی که از ه»شفاف کردن . 3؛ بودن انتظاراتی که از همسرتان دارید« عاقالنه

 .همسرتان انتظارات برآوردن  برانگیخته کردن و یا ترغیب و تشویق خود برای. 4؛ «دیدار

زوجین شناسایی و به آگاهی زوجین رسید: به  فیلترهای ارتباطی در این جلسه جلسه هفتم.   

بر روابطشان تأثیر بگذارد یاد  تواندیباید پنج فیلتر اصلی را که میادآوری شد که زوجین 

عقاید و . 3 عاطفی یهاحالت .2 یپرتحواس .1 :از اندعبارتفیلتر ارتباطی  5بگیرند. این 

 .حمایتی-خود. 5 هامتفاوت آدم یهاسبک. 4 انتظارات

و دوستی  رفاقتگذشته به  هایجلسهی مطالب بندجمعدر این جلسه پس از جلسه هشتم.    

شد که موارد آموزش داده شده را در خارج از  تأکیدها پرداخته شد و به آن در روابط زوجین

 آموزش برای تحکیم روابط به کار بگیرند. هایجلسه

های پژوهشی و کسب رضایت و اعالم محرمانه ماندن نتایج پس از انتخاب نمونهشیوه اجرا. 

باورهای ارتباطی  امهپرسشنپژوهش پیش از شروع مداخالت گروه آزمایش و گروه گواه به 

هفتگی  صورتبهدقیقه  90جلسه به مدت  8پاسخ دادند؛ سپس گروه آزمایش طی  زناشویی

ولی گروه گواه در این مدت  قرار گرفتندتحت آموزش گروهی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه 

ه ب مجدداً درمان هر دو گروه هایجلسهای را دریافت نکردند، پس از اتمام هیچ مداخله

ردآوری شده با استفاده از تحلیل گ هایدادهپرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی پاسخ دادند؛ 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ی مکررهااندازه انسیوار
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 هایافته

و  21/4سال و انحراف معیار  92/34دارای میانگین سنی در گروه آزمایش کننده ها شرکتزوج

های بود. زوج 93/3سال و انحراف معیار  41/35گروه گواه دارای میانگین سنی  کنندگانشرکت

نفر(،  6درصد دارای مدرک کاردانی ) 30نفر(،  3درصد دارای مدرک دیپلم ) 15گروه آزمایش 

نفر( و  2درصد دارای مدرک باالتر از لیسانس ) 10نفر( و  9درصد دارای مدرک لیسانس ) 45

 4درصد دارای مدرک کاردانی ) 20نفر(،  5درصد دارای مدرک دیپلم ) 25 ها گروه گواهزوج

 3درصد دارای مدرک باالتر از لیسانس ) 15نفر( و  8درصد دارای مدرک لیسانس ) 40نفر(، 

درصد  25(، 5دار )درصد خانه 25 گروه آزمایش کنندهشرکتهای بودند. همچنین زوج نفر(،

 25گروه گواه  کنندهشرکتها نفر( و زوج 10درصد نیز کارمند ) 50نفر( و  5دارای شغل آزاد )

نفر( بودند.  10درصد نیز کارمند ) 50نفر( و  5درصد دارای شغل آزاد ) 25(، 5دار )درصد خانه

و میانگین  09/3انحراف معیار  سال و 11/8های گروه آزمایش میانگین طول مدت ازدواج زوج

 بود. 20/3سال و انحراف معیار  33/7ها گروه کنترل طول مدت ازدواج زوج

 

 زوج( 10) گواهگروه و  زوج( 10) باورهای ارتباطی هاینمرهتوصیفی  شاخص . نتایج1جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش های آماریشاخص 

انحراف  میانگین گروه متغیر

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

باورهای نمره کل 

 ارتباطی

 99/2 50/115 29/3 80/115 71/3 70/141 آزمایش

 09/4 11/137 07/4 70/137 34/4 30/142 گواه

کنندگی تخریب

 مخالفت

 19/1 80/18 20/1 90/18 71/1 70/25 آزمایش

 34/1 70/25 30/1 85/25 26/1 73/25 گواه

 21/1 70/21 03/1 65/21 74/1 25/30 آزمایش تغییرناپذیری همسر

 63/1 05/29 67/1 20/29 69/1 15/29 گواه

توقع و انتظار 

 خوانیذهن

 38/1 65/21 25/1 75/21 91/1 25/29 آزمایش

 28/1 80/28 33/1 90/28 33/1 00/29 گواه

 43/1 55/21 57/1 70/21 82/1 05/29 آزمایش ناهمسانی جنسیتی

 23/1 95/28 99/0 05/29 25/1 25/29 گواه

گرایی مقیاس کمال

 جنسی

 22/1 15/19 16/1 25/19 41/1 55/25 آزمایش

 99/0 60/24 92/0 70/24 35/1 60/24 گواه

 

 متغیر در گواه گروه به نسبت های آزمایشگروه هاینمره دهد کهنشان می .1اطالعات جدول 

همسر، توقع و  تغییرناپذیریمخالفت،  کنندگیتخریبهای باورهای ارتباطی و خرده مقیاس
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جنسی و ناهمسانی جنسیتی در هر دو گروه زن و مرد کاهش  گراییکمال، خوانیذهنانتظار 

و پایداری در مرحله  آزمونپسداشته که نشان از بهبود باورهای ارتباطی زوجین در مرحله 

 پیگیری است.

 

 هاها و آزمون همگنی واریانسنتایج آزمون توزیع طبیعی نمره 2جدول 

 

 متغیر

فاسمیرن-آزمون کولموگراف گروه  آزمون موخلی آزمون لوین 

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

سطح  آماره

 معناداری

W 
 موخلی

χ2 

 مقدار

سطح 

 معناداری

باورهای 

 ارتباطی

46/136 02/0 29/0 24/1 19/0 13/0 20 آزمایش  001/0  

 13/0 19/0 20 گواه

کنندگی تخریب

 مخالفت

29/0 47/0 75/0 14/0 20/0 20 آزمایش  56/45  001/0  

 13/0 19/0 20 گواه

تغییرناپذیری 

 همسر

21/0 12/0 14/0 20 آزمایش  80/0  48/0  90/26  001/0  

 13/0 18/0 20 گواه

توقع و انتظار 

 خوانیذهن

98/0 16/0 16/0 20 آزمایش  38/0  07/0  07/96  001/0  

 13/0 20/0 20 گواه

گرایی کمال

 جنسی

84/0 12/0 25/0 20 آزمایش  43/0  06/0  03/106  001/0  

 19/0 22/0 20 گواه

ناهمسانی 

 جنسیتی

37/1 10/0 22/0 20 آزمایش  26/0  19/0  21/60  001/0  

 12/0 20/0 20 گواه

 

هر اسمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش در -آزمون کولموگراف Zآمار ، 2جدول  با توجه به

نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال است. در ادامه  توانمیمعنادار نیست؛ بنابراین  گروه دو

و گروه گواه از  آزمایشی آن در گروه هامقیاسبرای بررسی و مقایسه باورهای ارتباطی و خرده 

آن  هایفرضپیشمکرر استفاده شد. قبل از ارائه نتایج این آزمون،  هایاندازهتحلیل واریانس 

مورد آزمون قرار گرفت. برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش از آزمون لوین استفاده 

تغیرها در آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس م Fنشان داد که آماره  هایافتهشد. 

ی آن معنادار هامقیاسی پژوهش برای متغیرهای نمره کل باورهای ارتباطی و خرده هاگروه

همگن است. برای بررسی  هاگروهکه واریانس این متغیرها در  دهدمینشان  هایافتهنیست. این 

باکس استفاده شد.  Mاز آزمون  هاگروههمگنی ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در 

؛ (F=1.18, P>0.05( معنادار نیست )59/40آزمون ام.باکس ) Fنشان داد که آماره  هاافتهی

نتیجه گرفت که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در سه گروه برابر است.  توانمیبنابراین 

رابطه بین متغیرها از آزمون مجذور خی بارتلت  یمعناداربرای بررسی مفروضه کرویت یا 
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معنادار  001/0( در سطح 50/109نشان داد که آماره مجذور خی بارتلت ) هایافته. استفاده شد

 بنابراین بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد.؛ است

 

 . نتایج تحلیل واریانس مختلط برای اثرات تعاملی و بین گروهی متغیرهای پژوهش3جدول 

مجموع  منابع تغییر  

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

مجموع 

 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

نمره کل 

باورهای 

 ارتباطی

 

آزمون )تکرار  گروهیدرون

 گیری(اندازه

05/2627 03/1 14/2536 88/38 001/0 50/0 

تعامل 

 آزمون* گروه

61/2370 03/1 71/2287 07/35 001/0 48/0 

گروه )متغیر  بین گروهی

 آزمایشی(

40/3381 1 40/3381 23/27 001/0 41/0 

کنندگی تخریب

 مخالفت

آزمون )تکرار  گروهیدرون

 گیری(اندازه

15/140 11/1 66/125 30/39 001/0 53/0 

تعامل 

 آزمون* گروه

71/127 11/1 51/114 85/110 001/0 50/0 

گروه )متغیر  بین گروهی

 آزمایشی(

13/282 1 13/282 20/18 001/0 32/0 

 تغییرناپذیری

 همسر

آزمون )تکرار  گروهیدرون

 گیری(اندازه

11/251 14/1 68/219 82/70 001/0 65/0 

تعامل 

 آزمون* گروه

15/246 14/1 33/215 42/69 001/0 64/0 

گروه )متغیر  بین گروهی

 آزمایشی(

07/261 1 07/261 73/23 001/0 38/0 

توقع و انتظار 

 خوانیذهن

 

آزمون )تکرار  گروهیدرون

 گیری(اندازه

01/183 03/1 28/176 74/43 001/0 53/0 

تعامل 

 آزمون* گروه

01/162 03/1 05/156 72/38 001/0 50/0 

گروه )متغیر  بین گروهی

 آزمایشی(

03/276 1 03/276 94/28 001/0 43/0 

گرایی کمال

 جنسی

آزمون )تکرار  گروهیدرون

 گیری(اندازه

65/168 03/1 44/163 76/24 001/0 39/0 

تعامل 

 آزمون* گروه

51/136 03/1 30/132 04/20 001/0 34/0 

گروه )متغیر  بین گروهی

 آزمایشی(

40/310 1 40/310 01/25 001/0 39/0 
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ناهمسانی 

 جنسیتی

آزمون )تکرار  گروهیدرون

 گیری(اندازه

01/166 10/1 71/149 64/44 001/0 54/0 

تعامل 

 آزمون* گروه

01/172 10/1 12/155 26/46 001/0 54/0 

گروه )متغیر  بین گروهی

 آزمایشی(

63/177 1 63/177 03/17 001/0 31/0 

 

( با اندازه اثر F= 23/27)برای نمره کل باورهای ارتباطی زوجین  Fآماره  3با توجه به جدول 

، 32/0( با اندازه اثر F= 20/18)مخالف  کنندگیتخریبی هامقیاسو برای خرده  48/0

( با F= 94/28) خوانیذهنتوقع و انتظار ، 38/0( با اندازه اثر F= 73/23)همسر  تغییرناپذیری

ناهمسانی جنسیتی  و 39/0( با اندازه اثر F= 01/25)جنسی  گراییکمال، 43/0اندازه اثر 

(03/17 =F با اندازه اثر )نشانگر آن هستند که  هایافته. این است دارمعنی 01/0در سطح  31/0

 ی وجود دارد.دارمعنیی پژوهش در این متغیرها تفاوت هاگروهبین 

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در سه مرحله پیش .4جدول 

 پیگیری -آزمونپس پیگیری -آزمونپیش آزمونپس -آزمونپیش های آماریشاخص 

تفاوت  

 میانگین

انحراف 

 معیار

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

 05/2 41/4 05/2 98/15** 05/2 56/11** باورهای ارتباطی زناشویینمره کل 

 57/0 91/0 57/0 86/3** 57/0 78/4** مخالفت یکنندگبیتخر

 09/0 08/0 25/0 16/4** 25/0 08/4** مخالفت یکنندگبیتخر

 08/0 26/0 28/0 95/3** 27/0 68/3** یخوانذهن توقع و انتظار

 05/0 13/0 16/0 46/4** 15/0 33/4** یجنس ییگراکمال

 06/0 16/0 18/0 85/3** 13/0 68/3** یتیجنس یناهمسان

 *P<0/05 **P<0/01 

دهد تفاوت میانگین باورهای زناشویی بین مراحل آزمون بونفرونی نشان مینتایج  4 در جدول

(؛ اما تفاوت میانگین بین P=001/0معنادار است ) آزمون و پیگیریآزمون با پسپیش

آزمون و پیگیری معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله پیگیری پس

بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است. همچنین نتایج آزمون بونفرونی جدول فوق 

آزمون و آزمون با پسن مراحل پیشباورهای ارتباطی بی هایمؤلفهنشان داد تفاوت میانگین 

آزمون و پیگیری معنادار نیست (؛ اما تفاوت میانگین بین پسP=001/0پیگیری معنادار است )

که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده 

 است.
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 گیرینتیجهبحث و 

این پژوهش با هدف اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشویی بوده 

( 3 ( برای منبع تغییرات )جدولη2=0.48مستند به حجم اثر ) هایافتهاست. تحلیل نتایج و 

بر باورهای روابط زناشویی  آزمونپسدر مرحله  برنامه پیشگیری و بهبود رابطهکه  دادنشان 

داشته و منجر به کاهش معنادار باورهای ناکارآمد در روابط زناشویی زوجین  توجهیتأثیر قابل 

و همکاران  یلیخلهای شدند و در مرحله پیگیری پایدار بوده است. نتایج این پژوهش با یافته

(، 1395(، امینی و حیدری )1395رجبی و همکاران )(، 1395و همکاران ) یوسفی(، آقا1395)

 ،(1392همکاران )و  شریعت زاده(، 1393جلدکار و همکاران )(، 1394یی و گرجیان )کیمیا

( و وان 2008(، وان ایپ و همکاران )2010، فالسیگلیا و اسکیندلر )(2014و همکاران ) لزیریگ

 ( همسو است.2006ایپ )

 مؤثربر باورهای ارتباطی زناشویی  برنامه پیشگیری و بهبود رابطه آمدهدستبهمطابق نتایج 

 درو موفق  مؤثریکردها از جمله مداخالت رو این از. با توجه به ادبیات پژوهشی هر یک اندبوده

یکردها بر باورهای ارتباطی و روازاین. نگاهی به گستره اثرگذاری هر یک انددرمانیزوجحیطه 

 برنامه ازآنجاکهش روشنگر خواهد بود. ی این پژوههایافتهکیفیت روابط زناشویی در تبیین 

 سازیغنی یهاآموزش عنوان با یهایبرنامه مختلف یهاشکل از یک رابطه و بهبود پیشگیری

 اندتوانسته هابرنامه گونهنیا دهندیم نشان که قبلی یهاپژوهش با است زندگی زناشویی

 برقراری توانایی تقویت صمیمیت، افزایش اعتماد، شامل ارتباط سطح کلی موجبات افزایش

 درمان، حیطه از خارج در شدهآموخته هایمهارت کاربست برای افراد به ، کمکمؤثر ارتباط

 از بلکه مستقیم طوربه نه فرد روانی سالمت سطح ارتقا تعارض، و مشکل توانایی حل بهبود

 کنند همخوانی فراهم را فردی یهاتفاوت و خود به احترام صورتبه تعامالت خانواده طریق

  .(1393دارد )حیدرنیا و همکاران، 

و باورهای  هاشناختکه  یاگونهبهبوده  یریگجهت رابطه دارای بهبود و پیشگیری برنامه

 (2007زوجین را نشانه رفته و سعی در تعدیل یا تغییر باورهای زوجین دارد )ریسو و همکاران، 

 و باز و همدیگر درک ماهرانه، گفتگوهای نتیجه در زوجین که کندیم فراهم را موقعیتی و

 و هیجانات افزایش با و داده کاهش خود را منفی هیجانات بتوانند هم به نسبت بودن پذیرا

 زناشویی زندگی را در ترباکیفیتصمیمیت و روابط  افزایش موجبات نهایت در مثبت تعامالت

مقاصد  از یکی که داده نشان متعدد تحقیقات و (2008همکاران، و )میشل نمایند فراهم خود

 زوجین صمیمیت و همدلی، بهبود کیفیت روابط زناشویی تقویت ارتباط، سازیغنی هایبرنامه

 باعث رابطه بهبود و پیشگیری برنامه در زوجین (. عالوه بر آن، شرکت2007 )چانگ، است

 آن، نتیجه که گرددیم باالتر ارتباطی رضایت ارتقا نیز و مؤثرتر ارتباطی هایمهارت یادگیری

 چنین در همدیگر با شوهر و زن حضور .باشد دتوانمی بیشتر احساس صمیمیت و بهتر ارتباط

 مشکالت و کنند گفتگو یکدیگر با بتوانند اعضا تا سازدیم را فراهم فرصت این یهایجلسه
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 برای مفیدی هایبرنامه و نموده فصل و حل یهایجلسه چنین را طی خود رفتاری و ارتباطی

 روابط داشتن نگه سرزنده و سازی نشاط با برای یهایبرنامه یزیرطرح و روزمرگی از رفت برون

یم مؤثر و تازه یهاروش کشف به ارتباطی، سالم هایمهارت با یادگیری زوجین .نمایند خود

 ارضای و خود زندگی عنان گرفتن اختیار در ضمن ندتوانمی هاآن کار بستن به با که رسند

 تقویت به بتوانند و نشوند مقابل طرف مشروع نیازهای ارضای از خود، مانع حق به نیازهای

یمزوجین یاد  در برنامه پیشگیری و بهبود رابطهافزون بر آن،  .خود بپردازند نزدیک روابط

ه هم ایستادن. همدیگر را مدیریت کنند، برای ارتباط بهتر تالش کنند و نه برای مقابل رندیگ

در طی فرایند نبرد برابر با روش مذاکره، مسائل و مشکالتشان را مدیریت  رندیگیمیاد  هازوج

رهبری در خانه مسائل مرتبط به -و تمرین پیگیری از طریق مشاوره هازوجکنند. همچنین 

قدرت را حل و مدیریت  ییگراجزمدر برابر  یریپذانعطافقدرت و کنترل، رهبری، پیگیری و 

حل مسئله باورهای  هایمهارتکنند و توانایی حل مسئله را در خود افزایش دهند؛ چرا که 

 (.1394)کیمیایی و گرجیان،  بخشدیمو عملکرد کلی خانواده را بهبود  ارتباطی

رشد  که گستره برنامه پیشگیری و بهبود رابطهنتایج این مطالعه به خوبی روشن نمود 

، بهبود باورهای ارتباطی و کاهش باورهای ناکارآمد زوجینگیرد، در انسانی را در برمی روابط

سطح سالمت روان  هر دو رویکرد، . این مطالعه، کارایی و اثربخشی،استمفید و قابل کاربرد 

 . با توجه به ساده و کاربردی بودن ایناستگامی مثبت در این راستا  زوجین را افزایش داد که

تواند برای هماهنگ است، می نسبی با فرهنگ ما نیز طوربهبرای آموزش و درمان که  رویکرددو 

پیشگیری،  منظوربهزناشویی، آموزش قبل و بعد ازدواج ) کاهش مشکالت، افزایش رضایتمندی

و  شریعت زادهتقویت نهاد خانواده( توسط روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد ) و سازیغنی

در این پژوهش بر روی موارد مذکور کار شده و سعی شده است افزون بر آن،  (؛1392 همکاران،

و  شودیوسیله خود او انتخاب مداده شود که رفتار هر کسی از درون او به به زوجین آموزش

برای  آموزدیبه زوجین م و این دو رویکرد که بر رفتار او کنترل دارد خودش است تنها کسی

توانند انجام موفق و زندگی زناشویی شاد باید دقت کنند، ببینند چه می داشتن یک ازدواج

 را غنی سازند دهند تا ارتباطشان را بهبود ببخشند و ازدواجشان

گیری در دسترس، محدود نمونه هایی همچونالزم به ذکر است که با توجه به محدودیت

، حجم نمونه و استفاده از محدودشدن افراد نمونه به کلینیک درمانی مهرآور در برهه زمانی 

رو خواهد شد. افزون بر روبه پذیری و استنباط از نتایج نیز با محدودیتخودسنجی، تعمیم ابزار

درمان در  رویکردهایشود که آموزش این پیشنهاد می های این پژوهشیافتهآن، با توجه به 

گیرد تا درمانگران بتوانند با توجه درمانی و خانواده درمانی قرار های آموزشی زوجبرنامه لیست

ها و روابط صمیمانه زوج سازیغنیبه درمان مشکالت ارتباطی و  هااین رویکرد یرگذاریتأثبه 

 هایشود در تحقیقات بعدی، میزان اثربخشی این رویکردپیشنهاد می ها بپردازند.خانواده

 ها بررسی و مقایسه شود.آزمودنیو سن  مدت ازدواج، جنس درمانی با توجه به متغیرهای
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درمانی  رویکردهایشود اثربخشی این جویی در وقت و هزینه، پیشنهاد میصرفه منظوربه

اجرای  فردی نیز در بهبود روابط و صمیمیت زوجین مورد بررسی قرار گیرد و با نتایج صورتبه

 گروهی سنجیده شود تا به انتخاب بهترین روش بینجامد.

 

 قیموازین اخال

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری 

به تکمیل تمامی  تأکیدها ضمن رعایت شد. با توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد که ها، شرکت کنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند. به آنسؤال

رعایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز  کامالًماند و این امر نیز اطالعات محرمانه می

 تحت مداخله درمانی قرار گرفتند.

 

 سپاسگزاری

 اجرای در را ما که کسانیهمه و مشاوره مهرآورمرکز مدیر  پژوهش،در  کنندگانشرکت همه از

 .آیدمی به عمل قدردانی و تشکر کردند یاری پژوهش این

 

 مشارکت نویسندگان

نویسنده اول در رشته مشاوره دانشکده ادبیات، علوم انسانی  دکتریرساله  از برگرفته این مقاله

توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد  26/6/1397 بود که در تاریخ ، گروه مشاورهو اجتماعی

. در و به هزینه شخصی انجام شده است اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به تصویب رسیده

و تحلیل  گردآوری روش شناسی، ،یساز مفهومدر طراحی،  همه نویسندگانتدوین این مقاله 

 داشتند. یکسانی نقشو نهایی سازی ویراستاری نویس، پیش ها،داده آماری
 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

 منابع
 ارتقاءسازی روابط بر (. بررسی اثربخشی آموزش غنی1395) حیدری، حسین. و امینی، مهسا.،

-31(: 2)3، مجله آموزش و سالمت جامعهکیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. 

23. 

(. اثربخشی برنامه پیشگیری و 1393سلیمانیان، علی اکبر ) وی.، محمدعل حیدرنیا، احمد.، نظری،

 .78-61(: 4)15، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینیبهبود رابطه بر افزایش صمیمیت زوجین. 
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(. اثربخشی آموزش 1395اصالنی، خالد. ) و .،منصوررجبی، غالمرضا.، عباسی، قدرت.، سودانی، 

پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان 

 .79-97(: 1)6، درمانی خانوادهمجله مشاوره و روانمجرد. 

 سنجی مقیاس(. بررسی کفایت روان1390شهبازی، مسعود. ) ؛ ورجبی، غالمرضا.، فردوسی، سیما

 .56-37(: 1)1، دو فصلنامه مشاوره کاربردیباورهای محدود کننده انتخاب همسر. 

سازی روابط بر (. اثربخشی غنی1389اعتمادی، عذرا. ) و .،سید احمد، احمد.، احمدی، عیسی نژاد

 .16-9(: 1) 4، مجله علوم رفتاریبهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. 

(. اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد 1394گرجیان، حسن. ) و .،سید علیکیمیایی، 

های دارای ناسازگاری زوج های ارتباطی صمیمانه بر بهبود عملکرد خانوادهعملی مهارت

 .83-100(: 2)5، درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روانزناشویی. 

شی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر ( مقایسه اثربخ1390) سهرابی، احمد. و یوسفی، ناصر.،

مجله مشاوره و حضور ذهن و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانه طالق. 
 .211-192(: 2) 1، درمانی خانوادهروان
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 مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین
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بدین معنا است که وی احتماالً نسبت به شما چندان نظر  ؛اگر همسرتان با عقاید شما موافقت نکند 5 4 3 2 1 0

 مثبتی ندارد

1 

 2 کنم که همسرم بتواند همه حاالت خلقی مرا بفهمد.من فکر نمی 5 4 3 2 1 0

 3 پذیر نیستند.صدمات وارد شده به مراحل اولیه یک رابطه، احتماالً جبران 5 4 3 2 1 0

 4 شومراضی کنم، آشفته می کامالًکنم اگر نتوانم همسرم را از نظر جنسی فکر می 5 4 3 2 1 0

 5 زنان و مردان نیازهای عاطفی و هیجانی یکسانی دارند. 5 4 3 2 1 0

 6 توانم بپذیرم که همسرم با من موافق نیست.نمی 5 4 3 2 1 0

اگر مجبور باشم به همسرم بگویم که چیزی برایم مهم است؛ این بدین معنا نیست که وی نسبت به  5 4 3 2 1 0

 من حساس نیست.

7 

 8 جز رفتار فعلی خود داشته باشد.همسرم بتواند رفتاری بهرسد به نظر نمی 5 4 3 2 1 0

 9 کنداگر من آماده ارتباط جنسی نباشم ولی همسرم خواهان آن باشد، این موضوع مرا آشفته می 5 4 3 2 1 0

 10 شناختی مادرزادی بین زنان و مردان است.روان هایتفاوتها معموالً به دلیل ها بین زوجسوءتفاهم 5 4 3 2 1 0

 11 دانم.های مهم من موافقت نکند، آن را یک توهین به شخص خودم میاگر همسرم با یکی از ایده 5 4 3 2 1 0

اگر همسرم تشخیص ندهد که من چه احساسی دارم و مجبور باشم احساسم را به او بگویم بسیار  5 4 3 2 1 0

 شوم.میآشفته 

12 

 13 دهنده باشد.تواند یاد بگیرد که نسبت به نیازهای همسرش پاسخیک همسر خوب می 5 4 3 2 1 0

 14 تواند هر وقت که ضروری باشد خود را از نظر جنسی برانگیزد.یک شریک جنسی خوب می 5 4 3 2 1 0

 15 نخواهند فهمید.خوبی گاه جنس مخالف را بهمردان و زنان احتماالً هیچ 5 4 3 2 1 0

 16 شوم.کند خشنود میوقتی همسرم دیدگاه متفاوتی با دیدگاه مرا ارائه می 5 4 3 2 1 0

توانند نیازهای همدیگر را احساس کنند درست افرادی که رابطه نزدیک و صمیمی با هم دارند می 5 4 3 2 1 0

 مثل اینکه قادرند ذهن یکدیگر را بخوانند.

17 
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صرف اینکه همسرم به نحوی رفتار کرده است که باعث آشفتگی من شده، به این معنا نیست که در  5 4 3 2 1 0

 چنین خواهد کرد.آینده هم

18 

کنم خوبی از عهده آن برآیم فکر میچنانچه همسرم خواهان رابطه جنسی باشد و من نتوانم به 5 4 3 2 1 0

 مشکلی دارم.

19 

 20 مردان وزنان نیازهای اساسی یکسانی دارند.جدای از ارتباط  5 4 3 2 1 0

 21 شویم.شدت آشفته میوقتی من و همسرم دیدگاه یکسانی راجع به امور نداشته باشیم به 5 4 3 2 1 0

 22 برای من مهم است که همسرم بتواند از روی تغییرات خلقی من نیازهای مرا حدس بزند. 5 4 3 2 1 0

 23 شدت شمارا آزرده نموده است. احتماالً در آینده نیز چنین خواهد کرد.به باریکهمسری که  5 4 3 2 1 0

 24 اگر از روند یک رابطه راضی نیستید توان بهتر کردن آن را دارید. 5 4 3 2 1 0

جنسی مند شوم حتی اگر همسرم به ارضای کامل ام به اندازه کافی بهرهتوانم از رابطه جنسیمن می 5 4 3 2 1 0

 نرسد.

25 

 26 ها نیستند.شناختی مردان وزنان علل اصلی مشکالت زوجزیست هایتفاوت 5 4 3 2 1 0

 27 کند.وجدل میتوانم تحمل کنم که همسرم با من بحثنمی 5 4 3 2 1 0

 28 حرفی بزنید.آنکه الزم باشد در مورد آن یک همسر باید بداند که شما چه فکر یا احساسی دارید، بی 5 4 3 2 1 0

 29 تواند.معتقدم اگر همسرم بخواهد تغییر کند می 5 4 3 2 1 0

 30 طور کامل به رضایت جنسی نرسد به معنای قصور من نیست.اگر همسرم به 5 4 3 2 1 0

یکی از عوامل مهم اختالفات زناشویی این است که مردان وزنان نیازهای عاطفی و هیجانی متفاوتی  5 4 3 2 1 0

 دارند.

31 

 32 کنم که روابطمان در حال از هم گسیختن است.وقتی من و همسرم اختالف نظر داریم، احساس می 5 4 3 2 1 0

ها ردوبدل شده ای بین آنآنکه حتی کلمهاند بیکسانی که عاشق یکدیگرند از افکار همدیگر مطلع 5 4 3 2 1 0

 باشد.

33 

 34 در انجام فعالیت جنسی به معنای شکست فردی من نیست.ای مشکالت داشتن پاره 5 4 3 2 1 0

 35 توانید واقعاً فردی از جنس مخالف را درک کنید.شما نمی 5 4 3 2 1 0

 36 کنم.کنیم به عالقه همسرم نسبت به خودم تردید نمیوجدل میکه بحثوقتی 5 4 3 2 1 0

دهد که او در جریان نیازهای شما بخواهید این نشان میاگر مجبور شوید چیزی را از همسرتان  5 4 3 2 1 0

 نیست.

37 

 38 من انتظار ندارم که همسرم بتواند خودش را عوض کند. 5 4 3 2 1 0

 39 شوم.خوبی عمل نکنم، دچار آشفتگی میکه در ارتباط جنسی بههنگامی 5 4 3 2 1 0

 40 اسرار آمیز خواهند بود.مردان و زنان همیشه برای یکدیگر مرموز و  5 4 3 2 1 0
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The Effectiveness of Prevention and Relationship 

Education Program (PREP) on Communication Beliefs 

 

Fereydoon Eslami 1, Kiyomars Farahbakhsh 2, Hossein Salimi 

Bajestani 3 

Abstract 
Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of the 

Prevention and Relationship Education Program (PREP) on Communication 

Beliefs. Method: The research method was quasi-experimental with 

experimental group and control group, pre-test, post-test, and two-month 

follow-up and the statistical population of this study was couples who 

referred to Mehravar counseling center in Tehran during the period of 

November and December 2019 who referred to the counseling center. 20 

couples were selected by the purposeful method and were divided into 

experimental (10 couples) and control (10 couples) groups. Replaced at 

random. The experimental group received weekly intervention in 8 sessions 

of 90 minutes. Both groups were evaluated in three stages of pre-test, post-

test, and follow-up by the marital communication beliefs scale. Data were 

analyzed using repeated-measures ANOVA. Results: The results showed 

that the effect of intervention prevention and relationship improvement 

program on communication beliefs (F= 27.23, P= 0.001), dissociative 

component of dissent (F= 18.20, P= 0.001), spouse invariance (F= 23.73, P= 

0.001), Expectation and expectation component of mind reading (F= 28.94, 

P= 0.001), component of sexual perfectionism (F= 25.63, P= 0.001), and 

gender inequality component (F= 17.03, P= 0.001) are effective and this 

effect 01 stable at follow-up. Conclusion: Based on the findings of this 

study, it can be concluded that the enrichment of marriage based on PREP is 

a prerequisite for reducing marital couples' ineffective communication 

beliefs. Therefore, it is recommended to emphasize the importance of family 

enrichment programs and marriage prevention and relationship improvement 

programs in couples. 
 
Keywords: marriage, PREP, communication beliefs 
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