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ازدواج مدل تحکیم های پیش از بخشی آموزش مهارتاثرهدف پژوهش تعیین  هدف:

 روش:بود.  نامزد هایهای زوجبر الگوها و آسیب (SYMBIS) ازدواج پیش از شروع

و  آزمونپس، آزمونپیشروش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و گروه گواه، طرح 

کننده به مرکز مشاوره دانشگاه زوج نامزد مراجعه 44جامعه آماری پیگیری سه ماهه و 

زوج نامزد به شیوه هدفمند انتخاب و  02بود. از این جامعه  7931در سال  شهید بهشتی

زوج در هر یک از دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار  72به شکل تصادفی 

های پیش از ازدواج رستمی، نوابی نژاد سنجش و ارزیابی الگوها و آسیب پرسشنامهپژوهش 

های پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تحکیم ارتآموزش مه( و نیز برنامه 7931و فرزاد )

 32جلسه  1در بود که ( 0272) پاروت و پاروت (SYMBIS)ازدواج پیش از شروع 

ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط آزمایش ارائه و داده ای گروهی به گروهدقیقه

از ازدواج بر الگوهای  های پیشآموزش مهارت تأثیر نتایج حاکی از ها:یافتهتحلیل شد. 

، F= 37/2(، الگوهای ناکارامد مدیریت رابطه )F ،223/2 =P= 1/1ناکارامد ارتباطی )

279/2 =Pنظام ارزشی زوج ،)( 44/4ها =F ،242/2 =Pذهنیت طرحواره ،)( 43/4ای =F ،

242/2 =Pو اثرات مخرب خانواده اصلی ) (20/72 =F ،229/2 =P و پایداری این )در  تأثیر

از آنجا که آموزش مدل تحکیم ازدواج پس از شروع گیری: نتیجه. مرحله پیگیری بود

های منجر به شناسایی الگوهای ارتباطی ناکارامد و اصالح این الگوها و افزایش مهارت

های توان از آن در جهت بهبود الگوها و کاهش آسیبمی بنابراینشود؛ مدیریت رابطه می
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 مقدمه

به  هازوجتر تر و صادقانهبه عنوان دوره آمادگی برای ازدواج موجب نگاهی دقیق، 7نامزدی دوران

ها و ها، ترسدهد تا درباره نگرشها میروابطشان با یکدیگر شده و این فرصت را به آن

توانند باشند، اهداف و دالیل که هستند و می آنچهتردیدهایشان و مسائل اقتصادی و 

. (7934)ستوده و بهاری،  ازدواجشان بیشتر تفحص کنند و به نوعی به خودآگاهی دست یابند

 طرف از دو یک هر که داندمی جایز عقد یک نامزدی را 7242تا  7294ماده مدنی  قانون

 بنابراین، (.7932)صفایی و امامی،  کنند نظر صرف ازدواج از و کرده فسخ را آن توانندمی
کیفیت ارتباط نامزدها در  از این رو،یک زندگی جدید؛  یریگاست برای شکل دورانینامزدی 

های بعدی ازدواج باشد ها در دورهبینی کننده کیفیت ارتباط آنتواند پیش این دوران می

(. در دوران نامزدی و ماقبل ازدواج، 7934االسالمی، اسدی شیشه گران، قمری کیوی و شیخ)

شی از روابط بین توان به استرس و فشار ناها دارای شرایط و مسائل خاصی هستند که میزوج

مرز بین خود و همسر و خانواده همسر و یکی شدن  جادیاها، تعارض با خانواده، استقالل و زوج

با همسر، آرمان سازی یا بهتر جلوه دادن خود، کنترل و ایجاد تغییر در همسر، الگوهای 

 الف(. 7931و فرزاد،  نژادناکارامد ارتباطی فردی و بین فردی اشاره کرد )رستمی، نوابی
تر و اگرچه دوران نامزدی تجارب رشدی زیادی مثل مصاحبت و همراهی، تعامالت آزادانه   

ها به خاطر شرایط آورد ولی اغلب زوجهای جوان به وجود میهای عاطفی را برای زوجحمایت

سکی و ؛ برو0271این دوران در معرض تعارض و خشونت بیشتری قرار دارند )آسا و نکا، 

دوره  بیآس(؛ بروز هرگونه مشکل و 0279؛ هلمس، سالیوان، کورونا و تیلو، 0274تامبلینگ، 

 عنوان عامل پیشبه هاخصوص در حیطه روان است، این مشکلمنزله عدم سالمت بهنامزدی به

خادمی، بینی شونده برای سست کردن بنیان خانواده از جمله نیل به سمت طالق است )

(. از 7930مرادی، ضیغمی، محمدی و ساریچلو، ؛ 7939رادزاده خراسانی و نیشابوری، پور، مولی

عواملی که بر ازدواج تأثیرگذار است؛ الگوهای ارتباطی  ترینمخرب و ترینشایعاین رو، یکی از 

ها و انتظارات غیرواقعی و رؤیایی از ازدواج است )سگرین و باورها، دیدگاهها، ناکارامد، طرحواره

دیفرانسسکو،  _؛ سیمئونه7934؛ نقل از پاشیپ، سید محرمی، محمدی  و تاتاری، 0220نابی، 

 ارتباطی الگوهای(. 0271کیکیتس و موکگولدی،  _؛ موئتی، کولی0274رودریگز و استیونز، 

 ضتعار منبع و باقی بمانند نشده حل مشترک، زندگی مهم ئلمسا شودمی ناکارامد، موجب

(؛ 7934و احمدی،  زادهمرادی، اعتمادی، بهرامی، فاتحی)شاه شود هازوج بین در تکراری

بنابراین برقراری ارتباط صمیمی، انتقال احساسات، افکار و بیان نیازها راه حل مشکالت در 

ناتوانی در مدیریت رابطه گاه به  از این رو، . (7931روابط است )نوروزی، رضاخانی و وکیلی، 

انجامد و برخوردهای آزاردهنده، تعارض و در نهایت ناخشنودی از رابطه جای خود آشفتگی می

                                                           
1  . engagement period 
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افشارکهن و رضائیان، دهد )را به درک و تعامل، صمیمیت، آرامش و رضایت از رابطه دوتایی می

 (.7939اسمعیلی و دهدست،  ؛7931رستمی و قزلسفلو، ؛ 7931

کنند، از رشد ی پیش از ازدواج شرکت میهابرنامهاند افرادی که در نشان داده هاپژوهش

ارتباطی بهتر، تبادالت مخرب کمتر و حمایت بیشتری برخوردارند )بویس، وود و فورگوسن، 

ی هابرنامهیکی از  (؛0270؛ مورارو و ترلیک، 0274؛ وایز، 0274؛ کپلر، 0272؛ رایلس، 0272

است که یک برنامه پیشگیرانه  7«تحکیم ازدواج پیش از شروع»آموزشی پیش از ازدواج مدل 

ی که بتوانند از قوانین اگونهبه؛ پردازدیمی افراد برای ازدواج سازآمادهجدید است که به  نسبتاً

آگاهی یابند تا آزادی آنان برای  ورزی و ارتباطیهای عشقهای ناهشیار، سبک، نقشناگفته

، افزایش یابد هاآن پذیرش، رد یا تغییر قوانین ناشی از خانواده اصلی متزلزل کننده رابطه آینده

 بر اساس(. ماهیت این مدل 7931و پسندیده، زاده، اعتمادی، جزایری)میراحمدی، فاتحی

و نظریه رفتاری شناختی   ؛7311، نظریه سیستمی خانواده بوئن ژهیوبهرویکرد سیستم خانواده، 

شکل گرفته است؛ این مدل تالش دارد تا با مفهوم تمایز خویشتن بوئن هماهنگ شود و زوج را 

مشاوره بررسی کند  هایدر نخستین جلسه ژهیوبهدر بافت سیستم خانوادگی گذار نسلی، 

ای که ها و فرضیات پیش نوشتهج(. در این مدل افراد از نقش 7931)رستمی و همکاران، 

یابند تا بتوانند درباره چگونگی نوشتن یک نقش جدید، به تمایل به اجرای آن دارند، آگاهی می

پاروت و پاروت، را برای ازدواج خود در نظر بگیرند ) نانهیبواقعگفتگو بپردازند و انتظارات 

بر کاهش  «تحکیم ازدواج پیش از شروع»نشان داد اثربخشی مدل  ها(. مرور پژوهش0272

، داشتن زندگی شاد، کاهش بخشتیرضابا روابط  توأمطالق و ایجاد رابطه زناشویی پایدار 

 ؛ رستمی7934؛ جعفرزاده، 0270ها بوده است )وایل، تعارض و اصالح باورهای ارتباطی در زوج

بنابراین مداخله در دوران نامزدی و ؛  (ج 7931و رستمی و همکاران،  7931سفلو، و قزل

ها و همچنین افزایش اختالف موقعبهکاهش مشکالت ناشی از این دوران و تشخیص و حل 

رسد و فقدان لحظات شاد و شیرین برای دوام این رابطه در این دوران ضروری به نظر می

و باورهای  هامالک، هامسائل مرتبط با ازدواج، اطالعات ناکافی زوجآموزش کافی در مورد 

نادرست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباط ضعیف، ترس از عدم موفقیت در ازدواج از 

ی ادهیعدرا دچار مشکل  هایی هستند که ممکن است زندگی زوجهابیآسعوامل و  نیترعیشا

از این رو، با توجه به اهمیت دوران نامزدی در بین جوانان در (. 7931کند )رستمی و قزلسفلو، 

و سبک زندگی از سنتی  هانگرشتغییر  های ویژه دوران نامزدی وپژوهش ازدواج و خالء آستانه

لذا با های جوان در آستانه ازدواج هستیم؛ هایی در زوجها و تعارضبه صنعتی، شاهد چالش

 هایپژوهش قصد دارد به مطالعه اثربخشی آموزش مهارتتوجه به مالحظات نظری باال این 

دوران  هایآسیببر الگوها و  «تحکیم ازدواج پیش از شروع»پیش از ازدواج مبتنی بر مدل 

 های زیر را آزمون کند:فرضیه نامزد هاینامزدی در زوج

                                                           
1  . Saving Your Marriage Before It Starts (SYMBIS( 
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بر کاهش  های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع. آموزش الگوی مهارت7

و اثرات  ایالگوهای ناکارامد ارتباطی، الگوهای ناکارامد مدیریت رابطه، ذهنیت طرحواره

است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار  مؤثرهای نامزد مخرب خانواده اصلی در زوج

 .ماندمی

 بر بهبود های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع.  آموزش الگوی مهارت0

 .مانداست و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار می مؤثرهای نامزد نظام ارزشی در زوج

 

 روش

جامعه  وماهه سه آزمون با گروه گواه و پیگیری آزمون، پسبا طرح پیشنیمه آزمایشی روش پژوهش 

دانشگاه مشاوره  به مرکز کنندهمراجعهنامزدی  های در دورانپژوهش در این مرحله کلیه زوج

ای در مرکز جهت مشارکت در آموزش نصب گیری اطالعیهشهید بهشتی بودند که برای نمونه

زوج  02اعالم آمادگی کردند. از این بین تعداد  هادورهزوج برای شرکت در این  41تعداد  شد.

که دارای بیشترین اختالف نظر و مشکل با توجه به تحلیل پرسشنامه سنجش و ارزیابی الگوها 

صورت هدفمند انتخاب و بودند؛ به (ب 7931پیش از ازدواج )رستمی و همکاران،  هایو آسیب

زوج جایگزین شدند. معیارهای ورود  72صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه هر گروه به

سال و داشتن تمایل به  ماه و حداکثر یک 2حداقل  مدت زمان نامزدی به پژوهش عبارت بود از

های های آموزشی و معیارهای خروج از پژوهش عبارت بود از اختاللکالسشرکت در 

پزشک و روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه، مصرف دارو و شناختی حاد طبق نظر روانروان

 د.مواد و غیبت بیش از دو جلسه بو سوءمصرف

 پژوهش ابزار

 13این پرسشنامه . 7های پیش از ازدواج. پرسشنامه ارزیابی و سنجش الگوها و آسیب1

 کامالً  =7 لیکرت ارزشی پنج مقیاس ( درب 7931توسط رستمی، نوابی نژاد و فرزاد )ای گویه

تهیه شد. این  موافقم کامالً  =4 موافقم و =4 = نه مخالفم نه موافقم،9 مخالفم، =0مخالفم، 

، 7های الگوهای ناکارامد ارتباطی گویهعامل  4بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی در پرسشنامه 

، عامل الگوهای 11و  10، 17، 21، 21، 22، 24، 41، 42، 44، 42، 09، 07، 02، 73، 71، 4، 0

، 29، 43، 41، 41، 44، 44، 01، 02، 04، 04، 00، 2، 4، 9های ناکارامد مدیریت رابطه گویه

، 41، 49، 40، 47، 90، 03، 01، 3، 1، 1های ها با گویه، عامل نظام ارزشی زوج11و  19، 24

، 94، 94، 99، 97، 92، 74، 79، 70، 77، 72های ای با گویه، عامل ذهنیت طرحواره13و  14

و عامل اثرات مخرب خانواده اصلی با  12و  14، 12، 20، 22، 43، 44، 49، 42، 93، 91

 41/94که در مجموع  شناسایی شدند 23و  27، 40، 47، 42، 91، 92، 71، 72، 74های گویه

                                                           
1  . Questionnaire Evaluation and Measurement Patterns and Premarital Damages 
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درصد از واریانس کل پرسشنامه بودند. پایایی پرسشنامه در عامل الگوهای ناکارامد ارتباطی 

ها ، عامل نظام ارزشی زوج32/2، عامل الگوهای ناکارامد مدیریت رابطه برابر با 30/2برابر با 

خرب خانواده اصلی نیز و عامل اثرات م 13/2ای برابر با ، عامل ذهنیت طرحواره37/2برابر با 

روز  44بازآزمون با فاصله -به دست آمد. نتایج آزمون 227/2در سطح معناداری  11/2برابر با 

ها در طول ها وجود دارد که نشان دهنده ثبات نمرهنشان داد که همبستگی خوبی بین عامل

با استفاده  در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه ب(. 7931زمان است )رستمی و همکاران، 

به دست  13/2و  32/2، 32/2، 39/2، 37/2ها برابر با از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب عامل

 آمد.

 1که به  مداخله روش اینبسته آموزشی مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع. . 2

( تدوین و در پژوهش 0272پاروت و پاروت )توسط پردازد سؤال اساسی مشاوره ازدواج می

 1متخصص رشته مشاوره ازدواج بررسی و تائید محتوایی شد. این برنامه در  4حاضر توسط 

 به شرح زیر اجرا شد.ی در هفته دو بار در مورد گروه آزمایش اقهیدق 32جلسه 

آموزشی، روش آموزش معرفی و  هایها با برنامه و جلسهپس از آشنایی آزمودنیجلسه اول.    

مطرح شد و چهار اسطوره مخرب و نادرستی که « های ازدواجاسطوره»اولین سؤال این برنامه 

ما انتظارهای کامالً یکسانی از ازدواج »رساند؛ مانند آسیب می ندهیآبه ازدواج و زندگی مشترک 

 ندهیآدر زندگی زناشویی »، «در رابطه زن و شوهری، تمام کارها بهبود خواهند یافت»، «داریم

تعریف و بیان شد.  «همسرم مرا کامل خواهد کرد»و  «ما تمام چیزهای بد ناپدید خواهند شد

های نقش»و  «قواعد ناگفته»پس از بحث در مورد این چهار اسطوره نادرست به بررسی 

قاعده شخصی ها خواسته شد ده و از آزمودنی به عنوان تکلیف کالسی پرداخته شد «ناهشیار

ها را انجام دهند و پس اتمام با کاربرگ نامزد خود خود و دستورالعمل انتخاب آگاهانه نقش

در انتها تمرین   های ناهشیار نامزد خود مطلع شوند.جابجا کنند تا با ده قاعده شخصی و نقش

ر سه تمرین تا ها خواسته شد هانجام شد و از آزمودنی «سازی ازدواجسازی تا واقعیاز آرمانی»

 جلسه بعد استمرار داشته باشد.

ورزی است پرداخته مربوط به سبک عشق در این جلسه دومین سؤال اساسی که جلسه دوم.   

به نامزدها کمک شد تا تعریف  «تمرین عشق»ی عشق از طریق کالبدشناسشد. در این جلسه با 

به سه ضلع تمایل جنسی،  آنپس از  داشته باشند. «من عاشق تو هستم»تری از گفتن روشن

ی اشترانبرگ پرداخته و در ادامه پنج مرحله عشق تشریح شد. در ورزعشقصمیمیت و تعهد 

ها کمک شد تا خود را برای تغییر به آزمودنی «ورزیتغییر در سبک عشق»ادامه با تمرین 

کرد تا بتوانند به ها کمک شان آماده کنند این تمرین به آنورزی در طول زندگیسبک عشق

ها خواسته شد تا کاوش عمیقی در نحوه تغییر و تحول در عشق خود دست بزنند. از آزمودنی

با گوش سوم  «ایجاد تعهد»و  «ایجاد صمیمیت»، «ایجاد عشق پایدار و همیشگی»برای 

های معنوی قید و شرط را تمرین کنند، بر اشتراکات تمرکز کنند، زمینهبشنوند، پذیرش بی
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شان یکدیگر را با هم کاوش کنند، ارزش زیادی برای تعهد قائل شوند، با نیازهای همسر آینده

پس از  .دهند احترام بگذاردکه به نامزدشان می هاییبرخورد مناسبی داشته باشند و به وعده

ها گفته شد این را انجام دهند به آن «ایجاد صمیمیت»ها خواسته شد تمرین آن از آزمودنی

 تر کنند.کرده و حس صمیمیت را عمیق آشکارکند که مکنونات قلبی خود را ین کمک میتمر

سومین سؤال اساسی که در این جلسه مطرح شد، شاد بودن در ازدواج است.  جلسه سوم.   

ابتدا بررسی  ها گفته شدبود تا بر ازدواجشان، به آزمودنی هاآزمودنیتمرکز این بخش بر خود 

ای دقیق را برای با هم شاد بودن طراحی کنید و سپس توانید برنامهکنیم که شما چگونه میمی

توانند ازدواج شما را بهبود ببخشند و یا تخریب کنند معرفی های اساسی را که مینگرش

و  های مخربو خودگویی ذهن خود را برای ازدواج شاد آماده کنید کنیم. سپس گفته شدمی

ای نیست؛ اما ها کار سادهمنفی ازدواجتان را شناسایی کنید و بدانید که انتخاب کردن نگرش

کند مهارتی یادگرفتنی است. برای این نگرش مثبت که راه را برای ازدواجی رضایتمند باز می

ها با این تمرین توجه به استفاده شد تا آزمودنی «هاتوجه به خودگویی»کار از تمرین 

در ادامه بر نفوذ های خودشان و نامزدشان برای خو گرفتن به شادکامی کمک بگیرند. وییخودگ

ی که خارج از کنترل امورسازگاری با »گیری از تمرین قدرت تفکر منفی بر نارضایتی با بهره

های منفی، هر جا و با هر کسی ها گفته شد فردی با نگرشپرداخته شد به آن «شما هستند

، موانعی دشوار بر مان فرد است با همان نگرش، پس تعبیر و تفسیرهای منفیزندگی کند، ه

ی، سرزنش و رنجش به عنوان عوامل مخرب هیخود تنبسر راه شاد بودن ازدواج است. سپس 

اجتناب از بازی »ها خواسته شد تا با تمرین یک ازدواج شاد مطرح و در ادامه از آزمودنی

 های شخصی خود و نامزدشان کمک کنند.گرشبه تصحیح ن «خطرناک سرزنش کردن
این جلسه به چهارمین سؤال درک و فهمیده شدن پرداخته است، این بخش  جلسه چهارم.   

در ابتدای  کنندگانشرکتکند تا بهتر درک و فهمیده شوند. یکی از کمک می هاآزمودنیبه 

است به طوری که اکثراً به مشاجره و  «نحوه ارتباط»جلسه بیان کرد که یکی از مشکالت ما 

های ارتباطی ریزی مهارتبر یادگیری ارتباط، به پایه دیتأک. در این جلسه با شودقهر کشیده می

باید ارتباط  اصوالًپرسش پاسخ داده شد که چرا  نیادر مراحل ابتدایی ازدواج پرداخته شد و به 

ها به آزمودنی «چگونه ارتباط خوبی برقرار کنید»مؤثر را آموخت؟ پس از بیان مطالب با تمرین 

شود تا موانع بالقوه را پیش از اینکه گفته شد با این دستورالعمل به شما و نامزدتان کمک می

. پس از آن به چهار سبک ارتباطی مختل شما را شکست دهد شناسایی و بر آن غلبه کنید

ته شد. برای مثال در مورد سبک مطیع پرت و گیج پرداخگر و حواسمطیع، سرزنشگر، محاسبه

و راحتی و دفاعی است و  شیآسا، خودشیرین، حریص به گوقربانبلهگفته شد این سبک فردی 

 . «من مهم نیستم، هر چی خودت صالح میدونی بهتره»گوید می گونهنیا معموالً
های جنسیتی است؛ مباحث این پنجمین سؤال در این روش مربوط به تفاوتجلسه پنجم.    

کمک کرد تا نامزدشان را به این دلیل که از جنسی دیگر است بهتر  هاآزمودنیبخش به 
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ها گفته شد که نامزدتان به این دلیل که از جنسی دیگر است، تفکرات، بشناسند، به آن

در نظر گرفته  هاتفاوتکنند، اگر این یگری عمل میاحساسات و رفتارهایش با شما به شکل د

توانند به منبعی نیرومند از صمیمیت در ازدواج شما بدل شوند. در ادامه بر این شوند می

دهیم که زنان و مردان با کنیم و بعد نشان میمی دیتأکواقعیت زنان با مردان متفاوت هستند 

توانند با فردی از جنس متمایز کنند و میرار میها چگونه با هم ارتباط برقوجود این تفاوت

کنیم که ها کمک میبه آزمودنی «پرسشنامه همسران»در ادامه با اجرای تمرین  زندگی کنند.

 شانرابطهی و صمیمیت موجود در ریگمیتصمجنسیتی بر  نقش یهافرضشیپببینند چگونه 

در  «بیش از ده نیاز شما»گذارند. در ادامه نیازهای هر مرد و زن را با استفاده از تمرین اثر می

جهت آگاهی از نیازهای متفاوت نامزدها مطرح شد. برای مثال در کالس به مردان در جهت 

د داشته باشید که بای دقت توانید نامزدتان را گرامی بدارید؟نیازهای زنان گفته شد چگونه می

و به زنان در جهت نیازهای مردان او را  «دوستت دارم»به او بگویید  بارکهر چند وقت ی

 تحسین و از او قدردانی کنید.

این جلسه به ششمین سؤال مربوط به حل تعارض پرداخته؛ این جلسه به  جلسه ششم.   

دهد که چگونه با تعارض روبرو شوند و در عین حال پرخاشگری را تا حد نشان می هاآزمودنی

ها ممکن پایین بیاورند. این کار را با موضوعات متداولی آغاز کردیم که نامزدها معموالً با آن

به نامزدها کمک کرد که مسائل  «های حساسشناسایی موضوع»مواجه هستند سپس تمرین 

ها، بتوانند به بشناسد تا از طریق بحث و گفتگو در مورد این موضوع دردآور بالقوه خود را

. سپس به اشتباهات اساسی نامزدها در این با مشکالت پیش رو سازگار شوند مؤثرترای گونه

ی و قهر ریگکنارهگیری کردن، دوران اشاره شد مانند نکوهش کردن، سرزنش کردن، جبهه

کردن. در ادامه بیان شد که تعریف شفافی از مسائل داشته باشند و احساسات خود را به وضوح 

را پیش خود  سؤاالتشرح دهند و سپس گفته شد برای شناسایی منبع واقعی تعارض، باید این 

 . وقتی«منبع واقعی نارضایتی ما چیست؟»، «بر سر چیست؟ واقعاًنزاع ما »مدنظر قرار دهید، 

های دیگر نیز عرا از خود نپرسید و جوابی برای آن نداشته باشید، نزاع به موضو سؤاالتکه این 

ی کرده خوددارگسترش خواهد یافت همچنین متذکر شدیم در حین نزاع از توهین به یکدیگر 

در میان گذاردن آنچه که »و به مسیرهای انحرافی نزاع هم کاری نداشته باشند. در انتها تمرین 

به نامزدها کمک کرد که درباره مسائل مثبت و منفی موجود در  «ایداز نامزدتان دریغ کرده

 گفتگویی مداوم داشته باشند. شانرابطه
ترین هفتمین و آخرین سؤال مربوط به درک عمیق و بعد معنوی به عنوان مهم جلسه هفتم.   

ررسی نیاز به صمیمیت معنوی آغاز و جنبه ازدواج سالم مورد بررسی قرار گرفت. این کار را با ب

پرداختیم. در این  «سفر معنوی»پس از آن به چگونگی پرورش روح ازدواج با استفاده از تمرین 

تمرین به نامزدها کمک شد تا بتوانند در تجارب معنوی یکدیگر سهیم شوند. سپس ابزارهایی 

انجام »خاص و ویژه را برای رسیدگی و پرورش روح ازدواج مطرح شد برای مثال تمرین 
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هم  ی را بارسانخدمتهای متنوع و متعدد به نامزدها کمک کرد تا شیوه «کارهای خیرخواهانه

ها را در ارتباط قوی با یکدیگر قرار داده تا ؛ تا با توجه به ابعاد معنوی ازدواج، زوجکاوش کنند

که تا زمانی که این روح معنوی رشد کند، ازدواج به پیشرفت و بالندگی خود ادامه  بیاموزند

که  گونههمانبه نامزدها گفته شد  «در احوال نامزدتان دقیق شوید»دهد. در انتها تمرین می

انجام دعا و عبادت با همدیگر مهم است، دعا کردن برای یکدیگر نیز از ارزش و اهمیت بسیار 

و  مرتبطزیادی برخوردار است؛ این تمرین شمار یاری خواهد کرد که برای نامزدتان دعای 

 ی داشته باشید.داریمعن

جلسه قبلی، مروری بر تکالیف  1در این جلسه به مرور مطالب آموخته شده  جلسه هشتم.   

پرداخته نامزدها و خارج از جلسات به همراه پرسش و پاسخ  هاصورت گرفته در حین جلسه

 شد.

های الزم و کسب مجوز از معاونت فرهنگی و اجتماعی و رئیس پس از هماهنگیشیوه اجرا. 

فراخوان جهت حضور دانشجویان نامزد در  اقدام به درج، شتیمرکز مشاوره دانشگاه شهید به

ها، تعداد جلسهاهداف پژوهش، درباره طرح پژوهش، محل برگزاری آن، . این طرح پژوهشی شد

رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و ها، و مسائل مطروحه در جلسه طول مدت هر جلسه

ها ها و ابراز تمایل آنتوضیح داده شد و پس از جلب رضایت آزمودنی محرمانه ماندن اطالعات

های دوره آموزشی در کالس .شدگروه اخذ  0نامه کتبی از هر برای شرکت در پژوهش رضایت

الی  72از ساعت  شنبهسهگروهی در روزهای یکشنبه و  صورتبه خانه فرهنگ و دانشجو

و در  آزمونپس، آزمونپیشه گروه گواه در مرحله برگزار شد. گروه آزمایش به همرا 71:92

ماهه به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. برای رعایت موازین اخالقی پس از  9مرحله پیگیری 

 شیآزماگروه ای تحت آموزش قرار گرفتند. دقیقه 32جلسه  1پایان پژوهش، گروه گواه نیز در 

ها با استفاده از آخرین نسخه دادهنفر(، افت آزمودنی داشتند.  0یک زوج ) هرکدامگروه گواه  و

گیری مکرر افزار اس. پی. اس. اس و به روش تحلیل واریانس مختلط با اندازهبیست و چهارم نرم

 تحلیل شد.

 

 هایافته

 11/04سال و پسران  31/7و  00/09دختران و انحراف معیار  گروه آزمایش در میانگین سنی 

سال و  29/9و  11/09سال بود و میانگین سنی و انحراف معیار گروه گواه در دختران  77/2و 

 7) درصد 72نفر( دختران و  0درصد ) 02سال بود. اشتغال به تحصیل  71/0و  44/01پسران 

نفر( از  2درصد ) 22نفر( دختران و  2درصد ) 22نفر( پسران گروه آزمایش مقطع کارشناسی، 

نفر( از پسران در مقطع  9درصد ) 92نفر( دختران و  0درصد ) 02در کارشناسی ارشد و  پسران

نفر( پسران گروه  7درصد ) 72نفر( دختران و  7درصد ) 72دکتری بود. اشتغال به تحصیل 

نفر( از پسران در  1درصد ) 12نفر( دختران و  1درصد ) 12آزمایش در مقطع کارشناسی، 
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نفر( از پسران در مقطع دکتری  7درصد ) 72نفر( دختران و  0صد )در 02کارشناسی ارشد و 

درصد( از  4/44زوج ) 4درصد( از طریق همکالسی بودن،  0/00زوج ) 0بود. در گروه آزمایش 

 4/44زوج ) 4درصد( از طریق خانواده و در گروه گواه   4/99زوج ) 9طریق فضای مجازی و 

 4درصد( از طریق فضای مجازی و  0/77زوج ) 7، درصد( با آشنایی از طریق همکالسی بودن

مدت نامزدی و انحراف معیار طول درصد( از طریق خانواده نامزد شدند. میانگین  4/44زوج )

 ماه بود. 72و میانگین طول مدت نامزدی گروه گواه  ماه 1گروه آزمایش 

 
 سه مرحله در دو گروه های پیش از ازدواجمیانگین و انحراف معیار الگوها و آسیب. 1ل جدو

 

نسبت  آزمون و پیگیری میانگین گروه آزمایشنشان داد که در مرحله پس 7نتایج جدول 

مد امد ارتباطی، الگوهای ناکاراناکار های الگوهایآزمون و گروه گواه در نمرهبه پیش

کاهش و نظام ارزشی ای و اثرات مخرب خانواده اصلی ت رابطه، ذهنیت طرحوارهمدیری

 در قیاس با گروه گواه افزایش داشته است.ها زوج

 

 زوج( 11)تعداد =  های پیش از ازدواج در دو گروهی الگوها و آسیبها. نتایج مفروضه2جدول 

-کولموگراف گروه متغیر

 اسمیرنف

 شیب رگرسیون موخلی W آزمون لوین

z معناداری F معناداری χ0  معناداری آماره معناداری 

الگوهای ناکارامد 

 ارتباطی

 72/2 39/7 20/2 31/2 97/2 71/7 02/2 77/2 آزمایش

 02/2 72/2 گواه

 94/2 72/7 72/2 11/2 23/2 43/0 02/2 79/2 آزمایشالگوهای ناکارامد 

آزمونپیش گروه متغیر آزمونپس   پیگیری 

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

الگوهای ناکارامد 

 ارتباطی

00/44 آزمایش  01/4  24/42  92/4  11/42  11/9  

11/44 گواه  47/2  91/44  43/2  11/44  04/1  

الگوهای ناکارامد 

 رابطهمدیریت 

11/41 آزمایش  70/9  77/49  21/4  44/49  79/2  

27/41 گواه  72/4  44/41  27/4  77/41  11/9  

19/99 آزمایش هانظام ارزشی زوج  14/9  27/91  27/4  00/91  24/4  

01/94 گواه  41/9  27/94  22/4  22/94  42/9  

00/27 آزمایش ایذهنیت طرحواره  27/4  27/44  92/4  44/44  94/4  

11/43 گواه  94/4  44/22  92/1  77/43  29/4  

اثرات مخرب خانواده 

 اصلی

24/99 آزمایش  92/0  42/97  02/9  11/97  01/0  

10/99 گواه  12/9  72/94  92/9  22/99  10/0  
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 02/2 23/2 گواه مدیریت رابطه

 91/2 31/2 22/2 31/2 32/2 29/2 02/2 74/2 آزمایش هانظام ارزشی زوج

 02/2 74/2 گواه

 27/2 43/2 14/2 33/2 44/2 17/2 70/2 71/2 آزمایش ایذهنیت طرحواره

 02/2 79/2 گواه

اثرات مخرب خانواده 

 اصلی

 74/2 07/0 241/2 14/2 21/2 12/0 21/2 09/2 آزمایش

 02/2 77/2 گواه

 

های خطا را در دو گروه و نتایج آزمون موخلی نتایج آزمون لوین همگنی واریانس 0در جدول 

دهد. نتایج آزمون نیز شکل کروی ماتریس واریانس/کواریانس متغیر وابسته را نشان می

 .ها رعایت شده استبنابراین شرط توزیع طبیعی نمرهاسمیرنف معنادار نیست؛ -کلموگراف
 

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

مجموع  منابع تغییرات 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

الگوهای ناکارامد 

 ارتباطی

 24/2 77/2 22/7 29/43 0 21/31 مداخله مراحل

 24/2 70/2 44/7 91/41 0 14/34 گروه× مراحل 

 71/2 223/2 17/1** 91/039 7 91/039 گروه

الگوهای ناکارامد 

 مدیریت رابطه

 71/2 227/2 32/2** 21/744 0 94/013 مداخله مراحل

 21/2 72/2 23/0 13/44 0 13/777 گروه× مراحل 

 72/2 279/2 37/2* 13/711 7 13/711 گروه

 77/2 297/2 44/4* 29/22 0 21/790 مداخله مراحل هانظام ارزشی زوج

 21/2 241/2 27/0* 29/91 0 21/12 گروه× مراحل 

 77/2 242/2 44/4* 74/722 7 74/722 گروه

ذهنیت 

 ایطرحواره

 72/2 299/2 12/9* 20/777 0 24/000 مداخله مراحل

 72/2 272/2 32/9** 11/779 0 41/001 گروه ×مراحل 

 77/2 242/2 43/4* 43/704 7 43/704 گروه

اثرات مخرب 

 خانواده اصلی

 27/2 47/2 42/2 11/4 0 44/77 مداخله مراحل

 20/2 09/2 13/2 74/3 0 03/71 گروه× مراحل 

 09/2 229/2 20/72** 41/21 7 41/21 گروه
 *P<2/24 **P<2/27 

دهد که آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از نشان می 9جدول نتایج 

، نمره الگوهای ناکارامد 71/2( با اندازه اثر P= 223/2شروع بر نمره الگوهای ناکارامد ارتباطی )

( با اندازه اثر P= 242/2) ها، نظام ارزشی زوج72/2( با اندازه اثر P= 279/2مدیریت رابطه )
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و بر نمره اثرات مخرب خانواده  77/2( با اندازه اثر P= 242/2) ای، نمره ذهنیت طرحواره77/2

 مؤثر بوده است. 09/2( با اندازه اثر P= 229/2اصلی )

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پس. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در سه مرحله پیش4جدول 

گروه در مقایسه سه مرحله  حلامر انتظار از ازدواج

 آزمایش

مقایسه سه مرحله 

 گروه گواهدر 

خطای  هامیانگین

 معیار

خطای  هامیانگین

 (I-J) (I-J) معیار

الگوهای ناکارامد 

 ارتباطی

 70/0 42/2 02/7 99/0** آزمونپیش آزمونپس

 72/0 11/2 92/7 00/7* آزمونپیش پیگیری

 44/0 91/7 93/7 77/7 آزمونپس پیگیری

الگوهای ناکارامد 

 مدیریت رابطه

 17/7 72/7 22/7 41/9** آزمونپیش آزمونپس

 23/7 42/7 13/2 42/9** آزمونپیش پیگیری

 41/7 99/2 09/7 229/2 آزمونپس پیگیری

 91/7 99/2 12/2 24/0* آزمونپیش آزمونپس هانظام ارزشی زوج

 77/7 10/2 14/2 44/0** آزمونپیش پیگیری

 44/7 91/2 32/2 42/2 آزمونپس پیگیری

 27/0 42/2 90/7 24/9** آزمونپیش آزمونپس ایذهنیت طرحواره

 32/7 01/7 07/7 20/9** آزمونپیش پیگیری

 70/0 11/7 07/7 20/2 آزمونپس پیگیری

اثرات مخرب خانواده 

 اصلی

 40/7 44/2 11/2 44/0** آزمونپیش آزمونپس

 71/7 91/2 14/2 11/0** آزمونپیش پیگیری

 32/2 19/2 27/2 00/2 آزمونپس پیگیری
                     *P<2/24 **P<2/27 

تفاوت هر متغیر دهد که های آزمایش و گواه نشان میمقایسه سه مرحله در گروه 4جدول در 

آزمون، آزمون و پیگیری در قیاس با پیشدر مراحل پس پیش از ازدواج هایالگوها و آسیب

مقادیر مذکور در حالی که  .(=227/2P)معنادار و این تأثیر تا مرحله پیگیری پایدار مانده است 

 (.P=11/2دار نیستند )در گروه گواه معنی

 

 گیرینتیجهبحث و 

تحکیم ازدواج پیش از پیش از ازدواج مبتنی بر مدل  حاضر نشان داد که آموزشنتایج پژوهش 

ی هاافته.  یشودیمی ازدواج در نامزدهای گروه آزمایش هابیآسمنجر به کاهش الگوها و  شروع

ج(، میراحمدی و همکاران 7931رستمی و همکاران )  با نتایج پژوهش راستاهماین پژوهش 

شواهدی را در  (0270( و وایل )7931قزلسفلو )(، رستمی و 7931( رستمی و قزلسفلو )7931)
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مورد اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع در اختیار 

نظر  رشینبود پذ یبه معنا ( الگوهای ناکارامد ارتباطی0270طبق پژوهش وایل ) .گذاردیم

الگوی مناسب ارتباطی، ضعف در  ، نداشتننظرهااز اختالف یمنف ریو تفس یمخالف، ناراحت

ها پیش از ازدواج و یا در طول که با آموزش و ارتقاء مهارت ستبرقراری ارتباط پویا و سالم ا

تمرکز بیشتر  تحکیم ازدواج پیش از شروعی آموزشی مدل هاجلسهدر . ازدواج قابل اصالح است

ه این الگوهای ارتباطی اهمیت بر عالئم هشدار دهنده الگوهای ارتباطی در دوره نامزدی بود ک

های وسیعی از جمله انتظارها بسیار زیادی در تحکیم روابط دارند؛ به طوری که این عالئم حیطه

آگاهی داده  نامزدهاو باورهای غلط درباره ازدواج و همسر آینده دارد. در این مدل آموزشی به 

ی وسیعی از این تصورهای نادرست ای تحت تأثیر مجموعهشد که تمام مشکالت ازدواج تا اندازه

های آل است؛ در این مدل آموزش داده شد تا نامزدها با از بین بردن اسطورهدر مورد ازدواج ایده

ها و باورهای ناکارامد، در دنیای غلط و نادرست ازدواج خود؛ بتوانند با رها شدن از بند اسطوره

قرار بگیرند )پاروت و پاروت،  -هاا و شور و ذوقها، دردهها و شادیی غمبا همه -واقعی ازدواج 

0272.) 

 اریبستواند می ندهیبا همسر آمدیریت کارامد رابطه آموزد که یافراد مبه  آموزشیاین مدل     

 مدیریت کارامد رابطه باشد؛ به طوری کهبا او  ینداشتن ناهمسان ای ییتر از همتاپیچیده

 ،همسر(، مکمل بودن )داشتن تفاوت( یبرا هیمتقابل )داشتن جاذبه پرما یمیدربرگیرنده ش

توانایی مدیریت تعارض  (تیها و شخصارزش ،یزندگ وهیدر ش ی)داشتن همسان یریپذ سهیمقا

مدیریت بعد نباشند  چهار نیاگر هر کدام از ا ؛است )حل تعارض، حل مسئله، پذیرش انتقاد(

آموزشی به  هایدر جلسه(. 7931میراحمدی و همکاران، افتد )یدرست به خطر م یرابطه

های مهم مطرح شده در طرحواره پرداخته شد تا هر یک از نامزدها با بررسی هر یک از تله

 برای ها طرحوارهآشنایی با  شوند. آشناهای خود بررسی رویدادهای مهم زندگی خود بیشتر با تله

ها را آن بلکه بیاورند روی سالم سالبزرگ ذهنیت به تا دهدمی آموزش تنهانه  هر یک از نامزدها

«. عاریه بدهند»سال سالم خود، بخشی را به همسر خود نیز کند تا از ظرفیت بزرگتشویق می

های زندگی مشترکشان بیابد. در کند تا راهی برای رهایی از تلهطرف مقابل کمک میکار به نیا

است. از بین دو نفر، فردی « هاوارهطرح»ها این مسیر، گام اول خاتمه دادن به نبرد بین ذهنیت

الئمی تواند با عاند، میی یک نبرد ذهنیت با هم شدهکه زودتر متوجه شود که وارد مراحل اولیه

ی مشاجره پیشنهاد خود اطالع بدهد، چرخه را متوقف کند و برای پیشگیری از ادامه نامزدبه 

سال سالم، حتی اگر تنها ترتیب، بزرگاینبروند. بهاز فضای موجود بیرون طور موقت بدهد که به

 ی کندو اختالفات غیرضروری جلوگیر هاهتواند از مشاجرمحدود به یکی از دو نفر باشد، می

 (.0274و همکاران،  دیفرانسسکو _سیمئونه)

 و به ازدواج نسبت نگرش و تمایل در اصلی خانواده محیط و ساختار که اندداده نشان هاپژوهش   
 افراد، که کندمی ؛ عنوان7310بوئن،  نسلی چند نظریه دارد؛ نقش فرزندان خانوادگی زندگی نیز
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 و خانوادگی و مشکالت رندیگیم یاد شانیاصل یخانواده در را فردیبین یرابطه زیربنای
 (.0274است )کپلر،  هااصلی آن یخانواده در موجود ایرابطه مشکالت یادامه هازوج زناشویی
 شدت و معنای متفاوت به فردی، بین هایتعارض مانند اصلی یخانواده از شده ناشی مشکالت

 الگوهای و نفسعزت ، رفتارها،هانگرش باورها، و یابندمی تسلی خانوادگی برون روابط در بیشتر
توان نتیجه (. به طور کلی می7931)رستمی و قزلسفلو،  دهندمی قرار تأثیر تحت را هاآن تعاملی

با به چالش کشیدن باورهای منفی افراد،  «تحکیم ازدواج پیش از شروع»مدل گرفت که آموزش 

باعث ایجاد حس یکتایی و  کردن خود و دیگران سرزنشی منفی و رهایتفسکاهش تعبیر و 

هدفمند بودن ازدواج را در افراد ایجاد کند. همچنین این مدل آموزشی نقش به سزایی در 

ی و تعدیل باورها و انتظارهای افراد از ازدواج داشته و موجب باال رفتن توانمندی افراد سازشفاف

 ج(.  7931شود )رستمی و همکاران، مسیر رشد می ها دردر شناخت بهتر خود و قرار دادن آن

ها را تنها طی یک دوره سه ماهه این برنامه راتیتأثیک مطالعه مقطعی است که  این پژوهش   

این  بلندمدت راتیتأثشود جهت بررسی مورد بررسی قرار داده است؛ بر این اساس پیشنهاد می

طولی در مراحل پیش و پس از ازدواج جهت سنجش و ارتقاء  هایبرنامه آموزشی، پژوهش

حتی تا دو سال پس از ازدواج صورت گیرد. از دیگر محدودیت این پژوهش تنوع ها مهارت

های آموزشی بود که با توجه به برنامه در جلسه کنندهشرکتفرهنگی و قومی نامزدهای 

پاسخگوی  قاعدتاًظیم شده است و آموزشی در نظر گرفته شده که بر اساس فرهنگ غربی تن

ضمن رعایت جانب احتیاط در  نیبنابرا؛ همه نیازها جامعه گسترده و چند فرهنگی ما نیست

 شود بسته آموزشی متناسب با گستردگی فرهنگی جامعه کنونی تنظیمدهی پیشنهاد میتعمیم

ازدواج در جوانان در آستانه  های پیش ازبا توجه به اهمیت مسئله آموزش مهارتهمچنین  شود.

صورت یک امر ضروری به شود آموزش پیش از ازدواج برای دانشجویان بهازدواج، پیشنهاد می

صورت دروس اختیاری در نظام آموزش کشور مورد توجه قرار بگیرد. همچنین با توجه به نتایج 

متداوم روی  های مشابه به صورتشود پژوهشبه دست آمده از این پژوهش پیشنهاد می

 ی دیگر انجام شود.هاتیقومی دیگر و هافرهنگی گوناگون و در هاگروه

 

 موازین اخالقی

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

 یدتأکها ضمن رعایت شد. با توجه به شرایط بیماران مبتال به دیابت و زمان تکمیل پرسشنامه

ها در مورد خروج از پژوهش مختار بودند. به آن کنندگان، شرکتهابه تکمیل تمامی سؤال

پس از اتمام  رعایت شد. کامالًماند و این امر نیز اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه می

 جلسه برای گروه گواه اجرا شد. 1در  های آموزشیجلسه مراحل پژوهش
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 سپاسگزاری

 همکاری داشتند؛که در اجرای این پژوهش  کسانیهمهپژوهش و در کنندگان از همه شرکت

 شود.میتشکر و قدردانی 

 

 مشارکت نویسندگان

توسط  02/22/7931بود که در تاریخ  اول رساله دکتری نویسنده از برگرفته حاضر مقاله

به  7941/31معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به شماره نامه 

و  یگردآورشناسی، ، روشسازیمفهوم، در طراحیهمه نویسندگان و  است تصویب رسیده

 و نهایی سازی نقش یکسانی داشتند. نویسپیش ،هاداده تحلیل آماری
 

 تعارض منافع

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

 

 منابع
آموزش  تأثیر(. 7934االسالمی، علی. )گران، سارا.، قمری کیوی، حسین.، و شیخشیشه اسدی

، مشاوره کاربردیهای حل تعارض سازنده و غیر سازنده نامزدها. های ارتباطی بر سبکمهارت
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زاده، مریم السادات.، و احمدی، شاهمرادی، سمیه.، اعتمادی، عذرا.، بهرامی، فاطمه.، فاتحی

مجله گیری. کناره-ی ارتباطی زوجی درخواستمؤثر بر چرخه (. مدل عامل7934سیداحمد. )
 94-42(: 07پیاپی  2)7، مشاوره و رواندرمانی خانواده

شناسی مشکالت زوجین در الف(. آسیب7931اهلل. )رستمی، مهدی.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی

 44-21(: 7)2، شناسی خانوادهنروامرحله نامزدی: یک مطالعه کیفی. 

ب(. ساخت، رواسازی و اعتبارسنجی 7931اهلل. )رستمی، مهدی.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی

 419-449(: 47)9، شناسی کاربردینرواهای ازدواج. ای برای سنجش الگوها و آسیبپرسشنامه

های در شناسی مشکالت زوجآسیبج(.  7931اهلل. )رستمی، مهدی.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی
ازدواج بومی و مقایسه تأثیر آن با آموزش پیش از مرحله نامزدی و تدین بسته مشاوره پیش از 

. رساله دکتری، رشته مشاوره های نامزدبر مشکالت زوج SYMBISازدواج مدل مبتنی بر 

 خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

گاتمن و مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج (. 7931رستمی، مهدی.، و قزلسفلو، مهدی. )
. طرح زوجین نامزد قوم ترکمن هایآموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس بر الگوها و آسیب

 پژوهشی مصوب دانشگاه گنبدکاووس، )چاپ نشده(.

ی آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس (. اثربخش7931رستمی، مهدی.، و قزلسفلو، مهدی. )

 42-44(: 7)4، شناسی خانوادهروانبر باورهای ارتباطی زوجین نامزد. 

 . تهران: نشر میزانمختصر حقوق خانواده(. 7932صفایی، سیدحسین.، و امامی، اسداهلل. )

(. وضعیت روانی 7930مرادی، محمد.، ضیغمی، رضا.، محمدی، سعید.، و ساریچلو، محمد ابراهیم. )

 73-02(: 9)7، روان پرستاریهای پیش از ازدواج. کننده به کالسهای مراجعهزوج

میراحمدی، سیده لیال؛ فاتحی زاده، مریم؛ اعتمادی، عذرا؛ جزایری، رضوان السادات؛ پسندیده، 

بر انتظارات ازدواج و باورهای  SYMBIS(. بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر 7931عباس. )

 1-04(؛ 41)74، ده پژوهیخانوامربوط به انتخاب همسر دختران مجرد. 

انداز (. رابطه علی بین چشم7931نوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت.، و وکیلی، پریوش. )

، شناسی کاربردیروانثباتی ازدواج بر اساس نقش میانجیگر الگوهای ارتباطی. زمان و بی

 499-447(: 47پیاپی9)79
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 7 کنیمهای مختلف درک میکنیم که یکدیگر را در موقعیتمن و نامزدم احساس می  7 0 9 4 5

 0 کنمهایم با نامزدم صحبت مینگرانیها و دلدر مورد ترس  7 0 9 4 5

 9 وفصل اختالفات بسیار خشنود هستمچگونگی حلها در مورد گیریاز نحوه تصمیم 7 0 9 4 5

 4 .«دوستت دارم»گویم که دهم و به او میمن عشقم را به نامزدم نشان می 7 0 9 4 5

 4 کنماندازه برابر کمک میدر تکالیفی که باید انجام شوند، به 7 0 9 4 5

 2 .مندم که زمانی را با دوستان مشترکمان بگذرانیمعالقه 7 0 9 4 5

 1 کند که توازن و ثبات را در رفتار خویش حفظ کندمذهب به انسان کمک می 7 0 9 4 5

دهم که همشهری من باشد؛ زیرا برای من مهم است که برای ازدواج همسری را ترجیح می 7 0 9 4 5

 های ناآشنای اقوام دیگر نشومدر زندگی زناشویی درگیر فرهنگ

1 

های ازدواج فرهنگ خانواده خود و فرهنگ نامزدم آگاهی دارم و ورسوم و آئینآدابنسبت به  7 0 9 4 5

 گذارمبه آن احترام می

3 

های بزرگ و کوچک زندگی استقالل رأی داشته گیریتا چه میزان اصرار دارید در تصمیم 7 0 9 4 5

 باشید و بر وفق مراد خود عمل کنید

72 

 77 که به من عاطفه محبت و صداقت نشان دهد، کسی نبوده یطورکلبه 7 0 9 4 5
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 70 رسمخودم نمی بهکنم و به نظر دیگران من خیلی خودم را وقف دیگران می  7 0 9 4 5

 79 شومکنم نقش خودم را در یک مشکل تحلیل کنم گیج میهرگاه سعی می 4 4 9 0 1

وضوح احساسات و عقایدی را که خودم بهتوانم با تأمل و تفکر درباره اگر الزم باشد، می 7 0 9 4 5

 .اند درک نمایمام بودهزیربنای رفتارهای گذشته

74 

 74 شدها هرگز حل نمیدر خانواده من اختالفات و کشمکش  7 0 9 4 5

 72 ها )بغل کرد، ابراز عالقه( مجاز نبوددر خانواده ما بیان بعضی احساس 7 0 9 4 5

 71 کردندگرفتند و انتقاد میهای مرا نادیده میام اکثر نظرات و احساسخانوادهاعضای   7 0 9 4 5

 71 کنیممن و نامزدم احساساتمان را نسبت به یکدیگر ابراز می 7 0 9 4 5

 73 از میزان ابراز عشق و محبت از سوی نامزدم راضی هستم 7 0 9 4 5

کنم از قبیل نحوه و زمان برگزاری مراسم صحبت میمن در مورد وقایع آینده با نامزدم  4 4 9 0 1

 ...های تفریحی ودار شدن، برنامهازدواج، انتخاب محل سکونت، بچه

02 

 07 رسیمجایی نمییک از ما )من و نامزدم( بعد از بحث و گفتگو بههیچ 7 0 9 4 5

 00 پذیرم کنم بدون اینکه دنبال مقصر بگردم، اشتباهم را میوقتی که اشتباهی می  7 0 9 4 5

 09 .کنم که به او متعهد هستمبه نامزدم تأکید می 7 0 9 4 5

 04 کنممن از وظایفم شانه خالی نمی 7 0 9 4 5

 04 های مالی مشکل داریمگیریریزی و تصمیمدر برنامه 4 4 9 0 1

 02 .برای دوستان و بستگان مشترکمان اهمیت قائلممن  7 0 9 4 5

 01 های خصوصی یکدیگر احترام متقابل قائلیممن و نامزدم نسبت به حریم 7 0 9 4 5

 01 انسان باید قلبش پاک باشد انجام فرایض مذهبی شرط نیست 4 4 9 0 1

 03 خواهد داداگر نقاط ضعف نامزدم را به او یادآوری کنم او را تغییر   7 0 9 4 5

ها و فشارهای نامزدتان خواهید بدون توجه به دخالتتا چه میزان تمایل دارید آنچه را که می 7 0 9 4 5

 حتماً انجام رسانید

92 

ها، بخش از قبیل جشنهای شادیکننده و موقعیتتا چه اندازه به دنبال اوقات سرگرم  7 0 9 4 5

 بازی و ... . هستیدکننده و ها، مراسم سرگرممهمانی

97 

 90 طبع باشدنامزدم باید همیشه من را خوشحال کند و همیشه شاد و بشاش و شوخ 7 0 9 4 5

 99 تری از خودم نائل شومبرایم مهم است پیش از ازدواج با کسب تجربیات به درک کامل 7 0 9 4 5

 94 .کنمابراز نمیها را دارم و آنمی احساساتم را برای خودم نگه 7 0 9 4 5

 94 دهندهایم انجام میقادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که تمام هم سن و سال 7 0 9 4 5

 92 کردندندرت مسئولیت رفتار خود را قبول میاعضای خانواده من به 7 0 9 4 5

 91 دارندحمایتم برمیها رفتار نکنم دست از کنند اگر طبق میل آنام تهدید میخانواده 7 0 9 4 5

 91 .ترسم مرا ترک کنندام چون میمن به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته 7 0 9 4 5

انداز، مخارج زندگی و ازدواج، تهیه مسکن، آینده شغلی و... تا چه اندازه مسائلی مثل پس 7 0 9 4 5

 ذهن شما را به خود مشغول کرده است

93 

 42 دارید که نامزدتان شما را پذیرفته و دوستتان بداردچه مقدار نیاز  7 0 9 4 5

 47 گونه که من دوست دارم، بتواند خودش را عوض کندمن انتظار ندارم که نامزدم آن 7 0 9 4 5

ها، مهریه، جهیزیه و ...( را بجا آورم. من ورسوم ازدواج )مراسمبرای من مهم است که آداب 7 0 9 4 5

 .های ازدواج در پایداری زندگی زناشویی مؤثر استسنت معتقدم که پایبندی به

40 

 49 کنداعتقادات دینی آرامش روانی ایجاد می 7 0 9 4 5

 44 از نظر اخالقی صحیح نیست که وارد حریم خصوصی یکدیگر شویم 7 0 9 4 5

برای زندگی ریزی من و نامزدم در خصوص چگونگی تقسیم وظایف، نحوه همکاری و برنامه 7 0 9 4 5

 مشترکمان توافق داریم و کارهایی را که باید انجام دهیم را عادالنه تقسیم کنیم

44 
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 42 .دهم که چقدر برای من اهمیت داردبه نامزدم نشان می 7 0 9 4 5

 41 دهمهای مربوط به منزل را انجام میمن مسئولیت 7 0 9 4 5

 41 داشته باشممن باید از تمام گذشته نامزدم خبر  4 4 9 0 1

 43 های بین من و نامزدم پایانی نداردکنم کشمکشگاهی اوقات فکر می 4 4 9 0 1

 42 گیرندکنند و جای من تصمیم میام بیش از حد امر و نهی میخانواده 7 0 9 4 5

 47 ام منفی و سرد بودجو خانواده 7 0 9 4 5

 40 کنندمعموالً از ما سوءاستفاده میخانواده ما معتقد بود که سایر مردم   7 0 9 4 5

ها آگاهی ندارم و صرفاً بعداً شوند، اغلب به آنکه افکار و احساسات در درونم جاری میزمانی 4 4 9 0 1

 .امشوم احتماالً در حال تجربه چه حالتی بودهمتوجه می

49 

 44 های دیگران سوءظن شدید دارمنسبت به انگیزه 7 0 9 4 5

 44 کنیم در مورد مشکالت ایجاد شده بحث و گفتگو کنیممن و نامزدم سعی می 4 4 9 0 1

 42 دهم نامزدم مرا ترک کند تا اینکه بفهمد من واقعاً کی هستمترجیح می 4 4 9 0 1

 41 جای اینکه کامل بشناسد، ذهنیت مثبتی نسبت داشته باشددهم نامزدم بهترجیح می 4 4 9 0 1

 41 نامزدم باید نیازهای مرا در همه مسائل زندگی برآورده کند  7 0 9 4 5

 43 ام بربیایمکارهای زندگی روزمرهتنهایی از پستوانم بهکنم نمیاحساس می  7 0 9 4 5

ام در مقایسه با چیزهایی که دیگران تجربه کنم چیزی را که من تجربه کردهاغلب فکر می 7 0 9 4 5

 .بدتر استمراتب اند بهکرده

22 

 27 کرددر خانواده ما کسی به احساسات سایر اعضای خانواده اعتنایی نمی 7 0 9 4 5

 20 خواهم و چطور به آن برسمام واقعاً در زندگی چه میبا تفکر عمیق درباره خودم، کشف کرده 7 0 9 4 5

 29 از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم راضی نیستم 4 4 9 0 1

 24 کنم اجتناب کنمکند بحثی را شروع کند، من سعی میوقتی نامزدم سعی می 4 4 9 0 1

 24 دهمبه سؤاالت نامزدم در مورد خودم، صادقانه و کامل جواب می 7 0 9 4 5

ترین من معتقدم که احترام متقابل، کمک به یکدیگر و عالئق مشترک زن و شوهر، از مهم 7 0 9 4 5

 .زندگی زناشویی استعوامل موفقیت در 

22 

 21 کندکنم وی مرا درک نمیبخش نیست و احساس میروابطم با نامزدم رضایت 4 4 9 0 1

کنم دارم نقش بازی زنم حس میمان حرف میوقتی با نامزدم راجع به مسائل جدی رابطه 7 0 9 4 5

 کنم و واقعاً خودم نیستممی

21 

 23 سخت و دشوار بودبیان نظراتم در خانواده   7 0 9 4 5

 12 کنمکنترل می با توجه به موقعیتمی تفکرم من هیجاناتم را با تغییر شیوه 4 4 9 0 1

 17 مان داشته باشیممن دوست دارم گفتگوهای مکرری درباره رابطه 4 4 9 0 1

 10 کنم قضاوت نکنمدهم و تالش میهای نامزدم گوش میمن به صحبت 4 4 9 0 1

 19 های جدی داریمگاهی اوقات درباره مسائل جزئی، جروبحث 4 4 9 0 1

 14 کنیممان احساس محدودیت میمن و نامزدم به خاطر اعتقادات مذهبی 4 4 9 0 1

دارم به شکلی درباره آن فکر شوم، خودم را وا میوقتی با یک موقعیت پراسترس روبرو می  4 4 9 0 1

 .کنمنمایم که کمکم کند آرامشم را حفظ 

14 

 12 مایلم که پیوستگی با والدین خود را، مانند شرایط پیش از ازدواج ادامه دهم 7 0 9 4 5

 11 کند که آشتی کند انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده استبعد از بحث و مشاجره نامزدم سعی می 4 4 9 0 1

 11 توانم بپذیرم که نامزدم با من موافق نیستنمی  7 0 9 4 5

دهم که مؤمن باشد؛ زیرا برای من مهم است که اعتقادات برای ازدواج همسری را ترجیح می 7 0 9 4 5

 مذهبی بر زندگی زناشویی من حاکم باشد

13 
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Abstract 
Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of pre-

marital skills training model on saving your marriage before It Starts 

(SYMBIS) on patterns and damages of engagement couples. Method: The 

research method was quasi-experimental with experimental group and 

control group, pre-test, post-test and three-month follow-up and the 

statistical population was 44 couples referring to Shahid Beheshti University 

Counseling Center in 2018. From this community, 20 couples were selected 

by purposeful sampling and randomly assigned 10 couples in each of the two 

experimental and control groups. The research instrument was a 

Questionnaire Evaluation and Measurement Patterns and premarital damages 

Rostami, Navabi Nejad and Farzad's (2019) as well as a premarital skills 

training program based-model on SYMBIS Parrott and Parrott (2016). Data 

were analyzed using repeated measures analysis of variance. Results: 

Results show the effect of pre-marriage skills training based-model on 

Symbis on dysfunctional communication patterns (F= 7.7, P= 0.009), 

ineffective relationship management patterns (F= 6.91, P= 0.013), improving 

couples' value system (F= 4.54, P= 0.040), Schema mentality (F= 4.49, P= 

0.040), and damaging effects of the core family (F= 10.62, P= 0.003) and 

This effect was sustained at the follow-up stage. Conclusion: Since teaching 

marriage consolidation model on saving your marriage before It Starts to 

identifying dysfunctional communication patterns and modifying these 

patterns and increasing relationship management skills, it can be used to 

improve patterns and reduce marital harm. 
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