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 مقدمه

 کنند ورخدادهای زندگی اجتماعی است که بیشتر افراد انسانی آن را تجربه می ترینمهمازدواج یکی از 

غراق نیست اگر گفته شود بنای یک زندگی موفق در ا دهد،قرار می تأثیرآینده فرد را تا حد زیادی تحت 

این رویداد نه تنها در سالمت جسمی و روانی فرد  (.1400ترکان، گرو ازدواج موفق است )کاوهی، یوسفی و 

و  زیاد تأثیرگذاریاست بلکه نقش مهمی را در ورود انسان به دوره بزرگسالی بر عهده دارد. اهمیت و  مؤثر

ی پیش از ازدواج است )همامسی، مطرح در حوزه مشاوره مسائلترین دراز مدت، این موضوع یکی از اساسی

ها و معیارهایی که دارند در افراد قبل از ازدواج تصاویر ذهنی خاصی در مورد همسر بر اساس مالک (.2005

تواند رویارویی با همسر واقعی را دشوار آل میپرورانند و داشتن تصویر ذهنی از همسر ایدهذهن خود می

ورد نظرشان جهت ازدواج در های فرد مآل برای بیان تصوری که جوانان از ویژگیسازد. مفهوم همسر ایده

هیچ تحقیق تجربی در خصوص منشأ تشکیل تصور ذهنی از  تقریباًرود. اگر چه ذهن خود دارند به کار می

 هایارزش( 1گیری این تصور اشاره کرد: توان به دو منبع مهم شکلآل صورت نگرفته اما میهمسر ایده

 (.2008، شخصی )داویدو، پیرسون و اور نیازهای( 2فرهنگی و 
الزامی است،  متأهلهای جوان و تازه آنچه دانستن و عمل کردن به آن برای همه همسران، به خصوص زوج

های زندگی و از جمله خصوصیات ظاهری و باطنی همسر است. تصور ذهنی از همسر روبرو شدن با واقعیت

تری دتمزنان انگیزش جنسی کوتاهآل ریشه در مبنای تکامل انگیزش جنسی دارد. مردان در مقایسه با ایده

های دسترسی جنسی، مانند جوانی ارزش قائلند کنند، برای نشانهتری وضع میگیرانهدارند، معیارهای آسان

دهند. زنان در مقایسه با مردان، برای امکانات مالی مرد، وجهه و و در همسرگزینی به پاکدامنی اهمیت می

شناسان (. روان2010یدبخش ارزش قائل هستند )کاوناق، روبینز و الیس، طلبی اجتماعی و توان شغلی نوجاه

ها هستند که کنند و این ژنمحدود می داًیشدها رفتار جنسی را کنند که ژنها آغاز میتحولی با این فرض

عالوه  به .کنندمیراهبردهای همسرگزینی فرد را حداقل به اندازه تفکر منطقی )و اغلب بیشتر از آن(، تعیین 

خواهند. در حالی که زنان جویای سازند که مردان، همسران جوان و جذاب میها این پیام تکاملی را میژن

ای دارند، به طوری گانهمقام هستند. افراد همچنین راهبردهای همسرگزینی چندهمسران قدرتمند و عالی

ردان ، م«باید داشته باشند»ح ضروریات گیرند. در سطرا در نظر می« تجمالت»و بعد « ضروریات»که ابتدا 

(؛ به نظر 2020برای جذابیت بدن و زنان برای وجهه و امکانات مالی ارزش قائل هستند )باس و همکاران، 

دهند که ها نشان میاست. از سوی دیگر پژوهش گراییکمالال متأثر از رسد تصویر همسر ایدهمی

(. 1389آبادی و جانبخش، رو کند )رضاخانی، نوری قاسمموانعی روبه تواند مسیر ازدواج را بامی گراییکمال

گرایانه وجود دارد که مفهومی چند بعدی است. به عبارت دیگر، انواع متفاوتی از رفتار کمال گراییکمال

 گراییکمالو  2دیگرمدار گراییکمال، 1خودمدار گراییکمالدارای انگیزه واقعی برای کامل بودن هستند. 

عبارت است از نیاز شخص به کامل  خودمدار گراییکمال. شوندمیرا شامل  گراییکمال، انواع 3اجتماع مدار

دیگر مدار الزام به این است که دیگران )همسر، فرزندان، زیردستان و سایر مردم ( باید  گراییکمالبودن، 

                                                           
1. Self-oriented perfectionism  
2. ther-oriented perfectionism  
3. Socially prescribed perfectionism  
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دیگران توقع دارند که شخص کامل باشد مدار ادراکی است مبنی بر اینکه اجتماع گراییکمالکامل باشند، 

شود و اغلب اوقات فرد یک منبع دائمی استرس محسوب می گراییکمال(. بعد منفی 2016)هیل و کران، 

اید دانند و شنقص بودن میگرا خود را ملزم به بیگذارد. افراد کمالرا با احساس ناکامی و شکست باقی می

های یریگتواند بر تصمیمیک منبع استرس به شمار آورد. استرس نیز می این انتظار ثابت و مداوم را بتوان

های مهم زندگی افراد، تصمیم برای ازدواج است، داشتن انتظار بگذارد. نظر به اینکه از تصمیم تأثیرفرد 

 (. 1396باشد )کیا،  مؤثرهای افراد تواند بر باورها و انگیزهاز خود، دیگران و جامعه می بینانهغیرواقع

های گوناگونی جهت بررسی پدیده ازدواج در ابعاد مختلف انجام شده است از جمله قائمی پژوهش تاکنون

طور تشکیل خانواده در ایران به( نشان دادند ازدواج و 1398آبادی )پرست و عبدلاصل، نصر اصفهانی، شاه

، ویژه نرخ باسوادی( استهای آموزشی )بهویژه نسبت جنسی( و زمینههای جنسی )بهزمینه ریتحت تأثویژه 

؛ دتورم و بیکاری نیز باش تحت تأثیرتواند عالوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، ولی تصمیم به طالق می

معیارهای  شامل( الگویی را برای معیارهای همسرگزینی معرفی کردند که 1398نیازی، میری و فرهادیان )

های اقتصادی، معیارهای جسمی و جنسی، معیارهای اجتماعی ـ فرهنگی، دینی، معیارهای خانوادگی، معیار

( به مطالعه 1400ی )ئبود. مختاری، یوسفی و منش معیارهای فردی، معیارهای روانی و معیارهای اخالقی

در ازدواج در بین دختران مجرد پرداختند، همچنین آنان اثربخشی آموزش پیش از ازدواج  تأخیرپدیده 

ای دختران مجرد و در پژوهشی دیگر اثربخشی این های مقابلهر را بر ترس از ازدواج و سبکطرحواره محو

آل نشان دادند را نشان دادند؛ جوکار، یوسفی و های ازدواج و تصویر ذهنی از همسر ایدهروش را بر ارزش

د. رجبی، عباسی، ( طی پژوهشی به تبیین ازدواج به هنگام در بین مردان مجرد پرداختن1400ترکان )

( به منظور بهبود انتخاب و باورهای ارتباطی دانشجویان اثربخشی آموزش پیش از 1395سودانی و اصالنی )

های ( بهبود مالک1394ازدواج مبتنی بر آگاهی را نشان دادند؛ کیمیایی، صالحی فدردی و غفوری نسب )

ی پیش از ازدواج را نشان دادند؛ ریدفیتزکی، هاهمسرگزینی و هوش هیجانی جوانان اثربخشی آموزش مهارت

( طی پژوهشی ارتباط بین باورهای مربوط به قصه عاشقانه زندگی 2020گریر، گامبونی، ریورا و فرارو )-لویسر

بررسی کردند نتایج آنان نشان داد افراد  از ازدواجو انتخاب همسر را با دریافت مشاوره پیش از ازدواج و بعد 

 درکگرای گرا، واقعشوند: واقعتقسیم می چهار دستهورزی و انتخاب همسر به به عشق تنسبدر باورهای 

این چهار گروه در ارتباط با دریافت مشاوره ازدواج و مشاوره پس از ازدواج  1ها و مرددهاپیشه، عاشقکننده

  ند.مشاوره نگرش منفی داشتسه گروه اول نگرش مثبتی به دریافت مشاوره داشتند اما افراد مردد نسبت به 

ها در خصوص مطالعه آزمایشی مشاوره ازدواج خبره محور شود در مرور پژوهشکه مشاهده می گونههمان

ها و آل نپرداخته است. به هر حال یکی از دغدغهو تصویر ذهنی از همسر ایده گراییکمالبر متغیرهای 

ی ازدواج رسد مشاورهو افزایش سن ازدواج است. به نظر می های اجتماعی افزایش آمار شکست ازدواجنگرانی

های جدید در حوزه مشاوره ازدواج، مدل خبره محور یکی از مدل باشد مؤثرتواند در کاهش این آمار می مؤثر

( ارائه شده است آنان طی یک پژوهش کیفی از 1399است که به تازگی توسط کاوهی، یوسفی و ترکان )

شامل شش مقوله مشاوره ازدواج خبرگان مشاور ازدواج را استخراج کردند که  یهامؤلفهن نوع تحلیل مضمو

                                                           
1. Realists, Apprehensive Realists,Romantics, & Ambivalent/Uncertain 
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 یمتو حفظ صم دهیقدرت و کنترل و شکل یممرزها، تنظ دهیشکل الزامات، ها،مهارت ها،شناخت ی؛اصل

ه به دلیل آنک اند. این مدلاست و مبتنی بر آن مدلی را برای آموزش پیش از ازدواج استخراج و معرفی کرده

حاصل تجربه مشاوران متبحر در مشاوره ازدواج است و مسیر دقیقی برای تدوین آن طی شده مدل مناسبی 

های مرتبط با ازدواج است و بنابراین الزم است تا بیش از پیش در برای کاربرد عملی در مشاوره و آموزش

های پیش از ازدواج، بر ترس تأثیرازدواج با  یرسد این مدل مشاورهبوته آزمایش قرار گیرد. به نظر می

ه باشد بلک مؤثرتواند در کاهش احتمال شکست در ازدواج گیری نه تنها میخودکارآمدی و سبک تصمیم

پاسخ  سؤالایفا نماید از این رو پژوهش حاضر بر آن بود تا به این  مؤثرتواند نقش چشمگیری در زندگی می

 دهد:

آل و ج از مدل مشاوره ازدواج خبره محور بر تصویر ذهنی از همسر ایدهآیا بسته آموزشی مستخر .1

 است؟ مؤثر آزمونپسدختران مجرد در مرحله  گراییکمال

آل و آیا بسته آموزشی مستخرج از مدل مشاوره ازدواج خبره محور بر تصویر ذهنی از همسر ایده .2

 دختران مجرد در مرحله پیگیری پایدار است؟ گراییکمال

 

 پژوهش شرو

ه جامع .با گروه گواه بود دو ماهه آزمون و پیگیریآزمون، پسبا طرح پیش یطرح پژوهش، نوع نیمه آزمایش

دختر مجرد به عنوان  40. به این ترتیببود 99-98در سال تحصیلی شهر اصفهان  ختران مجردآماری کلیه د

انی رسشدند. نمونه پس از اطالع نمونه به شکل تصادفی انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه گمارش

 های ورود و خروج انتخاب شدند.نوش از بین داوطلبان و بر اساس مالکبرگزاری کارگاه در فرهنگسرای باغ

عدم ابتال به سوء مصرف مواد و الکل و دوره آموزشی بودن، متقاضی شرکت در مجرد بودن،  شرایط ورود:

، داشتن مستقیم از افراد مورد بررسی قرار گرفت سؤالصورت  که به پزشکیروانعدم دریافت داروهای 

عدم تمایل به ادامه جلسات از سوی : شرایط خروجحداقل سن بیست سال، داشتن حداقل تحصیالت دیپلم. 

نظمی در جریان جلسات )بی نظمی در شرکت در جلسات، خارج ایجاد خلل و بیها، آزمودنی هرکدام از

ای هشرکت در سایر دوره، پردازی، عدم تعهد به انجام وظایف و تکالیف و ...( هیشو حاشدن از موضوع اصلی 

 هدر حالی که گروو طالق.  تأهل، داشتن سابقه انجام ندادن تکالیفطی سه ماه اخیر،  شناختیروانآموزشی 

آموزشی قرار ای محتواهای دقیقه 90جلسه  8آزمایش در معرض  کنترل در لیست انتظار قرار داشتند، گروه

تحت  ( و1399خبره محور کاوهی، یوسفی و ترکان )برگرفته از مدل مشاوره  یگرفتند. محتواهای آموزش

از  شیپ یاعتبار محتوا از هفت متخصص مشاوره ینظر اساتید راهنما و مشاوره تدوین شد و به منظور بررس

د. کنن یمحتوا، بررس یابیارز سؤاالت بر اساسمحتوا را  یاپنج درجه فیط کی یازدواج خواسته شد تا رو

آمد که  به دست( CVR=91/0شد و ) یبررس  CVR بیسپس اعتبار محتوا بر طبق نظر آنان به کمک ضر

 بسته دارد. نیا ینشان از اعتبار محتوا
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 ابزار پژوهش

قق ساخته ازدواج، ابزار مح گراییکمالدر این پژوهش به منظور ارزیابی ازدواج.  گرایيکمال. مقیاس 1

 51 مقیاس این آن با موضوع ازدواج هماهنگ شد. سؤاالت( تهیه و 2016مبتنی بر نظریه هیل و کارن )

( 5) موافقم کامالً تا( 1) مخالفم کامالً از لیکرتی طیف صورتبه مقیاس این. دارد اسیخرده مق هشت و گویه

 برازش دانشجویان از نفر 366 روی بر تأییدی عامل تحلیل طریق از همکاران و هیل. گرددمی بندیدرجه

 نشان متناقض و مرتبط هایپرسشنامه با را پرسشنامه واگرای و همگرا روایی هاآن. اندکرده تأیید را مدل

 پس آن کوتاه فرم پژوهش این در. اندکرده گزارش( α=90/0) را آن درونی همسانی و اندکرده تأیید و داده

پژوهش  نیدر ا .شد محاسبه( α=93/0) آن کرونباخ آلفای و گرفت قرار داستفادهمور مقدماتی هایارزیابی از

بررسی شد و نتیجه دال بر همسانی درونی در جامعه آماری  کرونباخمجدد همسانی درونی از طریق آلفای 

 .(α=89/0)بود 

به نقل  1392دهی است که توسط یوسفی )این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشمقیاس همسر رؤیاها.  .2

باشد که معیارهای همسر دلخواه سؤال می 13( ساخته شده است که شامل 1400bاز مختاری و همکاران، 

 کامالً( تا 1مخالفم ) کامالً ای از درجه 5کند. آزمودنی هر سؤال را روی یک طیف آل را ارزیابی میو ایده

شده است. یوسفی طی پژوهشی همسانی  یدتائمتخصص  5دهد. روایی صوری آن توسط ( پاسخ می5موافقم )

گزارش  معناداررنجوری مثبت و چنین وی روایی همگرای آن را با روان( گزارش کرد. هم754/0درونی آن را )

گیری کند معیارهای خیالی درباره بینانه را اندازهاین پرسشنامه بیش از اینکه معیارهای واقع سؤاالتکرد. 

ب گردد که مانع انتخاکند که باعث ایجاد یک تصویر قالبی در ذهن همسر مییری میگآل را اندازههمسر ایده

ک نها یشود. سازنده طی روش تحلیل عامل به روش واریماکس نشان داد که این مقیاس تهمسر مناسب می

ده و معنادار گزارش کر 45/0گیری وی پایایی آن را طی در دوبار اندازه نیهمچنعامل و یک نمره دارد. 

است. همسانی درونی این پرسشنامه در نمونه تحقیق حاضر بررسی و میزان آن از طریق آلفای کرونباخ 

 ( 1400( محاسبه شد )مختاری و همکاران، 821/0)

محتوای آموزش پیش از ازدواج خبره پیش از ازدواج خبره محور. محتوای طرح آموزش مشاوره  .3

ار محتوایی بسته آموزشی اعتبار اجرایی آن روی یک گروه هفت بررسی اعتبمحور محقق ساخته بود؛ جهت 

ای به شکل تک گروهی انجام شد و نتایج آزمون تی مستقل نشان نفره از دختران طی پنج جلسه نود دقیقه

 از اثربخشی این روش بر متغیرهای وابسته اثر داشت.

؛ تکمیل تمرین قطب مؤثربرقراری ارتباط مهم  مؤلفهها به عنوان سازی ارزشآشنایی با روشن جلسه اول.

ها در بینی کنندگی ارزشها بر زندگی ؛ آشنایی جوانان با نقش پیشسازی اثر ارزشنمای زندگی؛ روشن

 .متأهلیدرک رفتارهای زناشویی و فردی در زندگی 

وت و ضعف در ازدواج موفق، استفاده از فنون جستجوی نقاط ق یخودشناسآشنایی با اهمیت جلسه دوم. 

، شغلی و تحصیلی و رفاهی؛ شناختیروانفیزیکی،  یهایژگیوخود در ابعاد مختلف زندگی از جمله خانواده، 

های خود را در ابعاد مختلف زندگی، ها، نیازها و نقشها، آرزوها، انتظارات، اهداف، برنامهسازی ترسمشخص

ها، نیازها و ها، آرزوها، انتظارات، اهداف، برنامههای ترسگیری ریشهآشنایی با اهمیت خانواده در شکل
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در شناخت موارد مذکور، جوانان تکلیف خود را با مسئله هویت و نقش  یابیهویتسازی نقش ها، روشننقش

 .یابیهویتها در پذیری و روشن بودن ارزشهویت در ازدواج موفق روشن کنند. اهمیت دو بعد مسئولیت

نایی آش .آن و ابعاد خطرناک تیصفات شخصهای خطرناک بر ازدواج، آشنایی با ویژگیدرک اثر جلسه سوم.  

یژگیو ناک، آشنایی با اثرخطرصفات به لحاظ  ،و تشخیص جایگاه خوددر خانواده یفرد خطرناکعوامل با 

 خود یادگانسجام و انطباق خانوآشنایی جوانان با دو مفهوم . یی، و ایجاد نفرتزناشو یخطرناک بر زندگ یها

 بر داشتن الگو در همسرداری. تأکیدو نقش روابط والدین بر زندگی زوجی آنان، 

فرازها و فرودهای ازدواج و تعیین الزامات هر  سازیمشخصآشنایی با الزامات خانوادگی، جلسه چهارم. 

های اری و مهارتمرحله و آشنایی با الزامات فردی )کنترل تکانه، کنترل هیجانات، نظارت بر الگوهای همسرد

 ( برای پیشبرد ازدواج موفق.سالیقعالئق و 

آشنایی با الزامات بین فردی. آشنایی با اهمیت مدیریت نیاز جنسی و پاسخگویی جنسی به جلسه پنجم. 

مرد  یتیجنس ازین دوو  (نرم تیبه توجه، محبت و محدود ازین) انمهم زنجنسیتی  ازیسه نهمسر، آشنایی با 

 های اصلی زندگی زوجی موفق.قدرت(، آشنایی با تعهد به عنوان یکی از پایهبه  ازین ،امبه احتر ازین)

های حل های ضروری برای زندگی خانوادگی در دو دسته فردی )مهارتبا مهارتجلسه ششم. آشنایی  

های های بین فردی )مهارتتحصیلی( و مهارت-های شغلیمسئله، مدیریت پول، نه گفتن به خود و مهارت

 ارتباطی، مهارت ارتباط با خانواده همسر، مهارت رفاقت با همسر(. 

نایی آش. متأهلیگیری در زندگی آگاهی از اهمیت توانایی شکل دادن به مرزها، قدرت و تصمیمجلسه هفتم. 

با اهمیت سبک دلبستگی در شکل دادن به مرزها، کنترل و صمیمت در خانواده و خودشناسی در زمینه 

های سه نوع دلبستگی ایمن، دوسوگرا و ناایمن، آشنایی با دو بعد مهم ستگی بر اساس ویژگیسبک دلب

های صحیح کنترل و قبول تقسیم قدرت( و بین فردی )پذیرش حوزه قدرت کنترل فردی )آگاهی از شیوه

 طرف مقابل و رعایت بده و بستان در روابط(.

تگی(، اهمیت کاهش نیازمندی در ایجاد صمیمیت و آشنایی با زیربنای صمیمت )سبک دلبس جلسه هشتم.

اهمیت بیشتر به نیازهای طرف مقابل بیش از نیازهای خودشان در حفظ صمیمیت، آشنایی با اهمیت ثبات 

 ورزی.های عشقهیجانی در زمینه بین فردی و اهمیت مهارت

 بر اساسبین داوطلبان و  نوش ازرسانی برگزاری کارگاه در فرهنگسرای باغپس از اطالعشیوه اجرا. 

تصادف کاربندی شدند. دوره آموزشی در و در دو گروه آزمایش و گواه بههای ورود و خروج انتخاب مالک

اتاق جلسات مرکز که شرایط آموزش و مداخله گروهی را داشت؛ برای گروه آزمایش برگزار و درباره طرح 

و مسائل مطروحه در  ها، طول مدت هر جلسهپژوهش، محل برگزاری آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسه

توضیح داده شد.  کنندگانشرکتها، رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانه ماندن اطالعات به جلسه

و در مرحله پیگیری دو ماهه به  آزمونپس، آزمونپیشگروه آزمایش به همراه گروه گواه در مرحله 

گیری مکرر و کاربرد آخرین نسخه ا استفاده از روش تحلیل واریانس اندازهها بپاسخ دادند. دادهها پرسشنامه

 تحلیل شد. SPSS افزارنرم 24
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 اهیافته

و در گروه گواه  سال 8/7و  44/25در گروه آزمایش، به ترتیب  کنندگانشرکتمیانگین و انحراف معیار سن 

 20و  لیسانسفوقلیسانس و  درصد 80گروه آزمایش  کنندگانشرکتسال بود.  7/6و  33/26به ترتیب 

را بر  آلو تصویر ذهنی از همسر ایده گراییکمالمیانگین و انحراف استاندارد  1جدول  درصد دیپلم بودند.

 دهد. حسب گروه نشان می
 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشي گروه آزمایش و گواه در سه مرحله1جدول 

 پیگیری آزمونپس نآزموپیش های آماریشاخص 

انحراف  میانگین گروه متغیر

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 86/12 31/153 28/19 36/169 15/19 44/172 آزمایش گراییکمال

 45/15 20/173 35/19 00/162 21/24 25/161 گواه

تصویر ذهنی از 

 همسر

 18/4 20/173 23/4 00/162 44/5 25/161 آزمایش

 21/7 66/35 25/7 0/40 76/4 23/48 گواه

 

 یریگیآزمون و پپس آلدهیاز همسر ا یذهن ریو تصو گراییکمالکه نمرات  دهدینشان م 1جدول جینتا

 یکرده است. به منظور بررس رییاز ازدواج خبره محور نسبت به گروه کنترل تغ شیآموزش پ شیگروه آزما

از  شیپ شیآزما گروهدر معرض آموزش در  یسه بار هر آزمودن نکهیبه ا تفاوت و با توجه نیا یمعنادار

استفاده شد.  یتکرار یهابا اندازه انسیوار لیمحور قرار گرفته است، از آزمون تحلازدواج و مشاوره خبره

 یربراب فرضشیپ یبه منظور بررس ،اسمیرنف-کولموگرافها از آزمون نرمال بودن نمرات داده یجهت بررس

 یریگها در سه مرحله اندازهوابسته در گروه رینمرات متغ انسیوار یو به منظور برابر نیاز آزمون لو هاانسیارو

 آمده است. 2در جدول  هاتحلیل نیا جهیاستفاده شد. نت یدرکل از آزمون ماچل
 

 پژوهشهای برای متغیرآماری  یهانتایج آزمون مفروضه .2جدول 

 موخلي آزمون لوین سمیرنفا-کولموگراف گروه متغیر

Z معناداری F معناداری χ2 مقدار W 
 موخلی

سطح 

 معناداری

 78/0 03/0 52/154 32/0 25/0 24/0 96/0 آزمایش گراییکمال

 43/0 91/0 گروه

تصویر ذهنی از 

 همسر

 13/0 16/0 05/80 49/0 72/0 09/0 90/0 آزمایش

 06/0 88/0 گروه

 

 و هانمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی اسمیرنف-کولموگراف آزمون دهدیمنشان ، 2جدول  نتایج

و  گراییکمالمتغیرهای پژوهش ) در هاواریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوین نتیجه آزمون
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 ز همسرو تصویر ذهنی ا گراییکمالموخلی برای متغیر  Wآماره همچنین  .( استتصویر ذهنی از همسر

 آزمون تفسیر نتایج برای ادامه در کرویت در این متغیر رعایت شده است. بنابراین فرضشیپبرقرار است و 

 .شد استفاده آماره این ی متغیرهای ازبرا هایآزمودن درون اثرهای

 

 مرحله سه در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .3جدول 
مجموع  اجزاء ابع تغییراتمن

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 مجموع میانگین

 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 69/0 001/0 88/63 61/58 2 22/117 مداخله مراحل گراییکمال

 66/0 001/0 26/55 70/50 2 40/101 گروه ×مراحل 

 40/0 001/0 15/19 20/97 1 20/97 گروه

تصویر ذهنی از 

 همسر

 31/0 001/0 12/20 64/13 2 29/27 مداخله مراحل

 19/0 002/0 26/4 13/6 2 29/12 گروه ×مراحل 

 21/0 006/0 25/5 26/125 1 53/250 گروه

 

 گراییکماله نمر گیری درآزمایش در سه مرحله اندازه دهد که تعامل مراحل با گروهنشان می 3نتایج جدول 

(15/19=F ،001/0=P با اندازه اثر )بر نمره تصو و 40/0( 25/5یر ذهنی از همسر=F ،006/0=P با اندازه )

 مؤثر بوده است. 19/0اثر 

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسني در سه مرحله پیشو. نتایج آزمون تعقیبي بنفر4جدول 
 پیگیری -آزمونپس پیگیری -آزمونپیش آزمونپس -آزمونپیش آماری هایشاخص

تفاوت  

 میانگین

تفاوت  معیار انحراف

 نمیانگی

تفاوت  انحراف معیار

 میانگین

 انحراف معیار

 67/3 66/5 48/2 57/12 33/4 23/8 گراییکمال

 21/0 16/0 42/0 30/1 33/0 13/1 تصویر ذهنی از همسر

 

تصویر و  (P=001/0) گراییکمالنمرات دهد تفاوت میانگین نتایج آزمون بنفرینی نشان می 4در جدول 

اما تفاوت میانگین  ؛آزمون و پیگیری معنادار استآزمون با پس( بین مراحل پیشP=001/0) ذهنی از همسر

یک از متغیرهای پژوهش معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل آزمون و پیگیری در هیچبین پس

 .در مرحله پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است

 

 گیریبحث و نتیجه

زدواج امدل مشاوره آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر آیا  بود سؤالگویی به این ر به دنبال پاسخپژوهش حاض

های تحلیل واریانس با اندازه نتایج اثر معنادار دارد؟ آلو تصویر ذهنی از همسر ایده گراییکمالبر  خبره محور
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 آل به کمکویر ذهنی از همسر ایدهنبوده است اما تص مؤثر گراییکمالاین روش بر که  نشان دادتکراری 

ی هایی که اثربخشها با سایر پژوهشاین آموزش اثربخشیها بهبود یافت. نتایج این پژوهش به جهت آموزش

( اثربخشی 1395های مشاوره ازدواج را نشان داده بودند همسو است از جمله فاتحی و کریم ثانی )مدل

ارآمدی دختران در آستانه ازدواج کمیته امداد امام را نشان داد؛ های پیش از ازدواج بر خودکآموزش مهارت

مشاوره پیش از ازدواج به روش پذیرش و تعهد  اثربخشی( به بررسی 1395اکبری ترکمنستانی و همکاران )

بر رضایت جنسی سی زوج آماده به ازدواج پرداختند نتایج آنان نشان داد که این روش بر افزایش رضایت 

تصویر وار محور را بر ( نیز اثربخشی آموزش طرح1400a,bبوده است؛ مختاری و همکاران ) مؤثرجنسی 

 های پیش از ازدواج نشان دادند.ها و ترسآل، ارزشذهنی از همسر ایده

گذاری به معنای هدف گراییکمالازدواج باید گفت از آنجا که  گراییکمالی این روش بر در تبیین اثربخش

 گردد تادو بعد مهم تالش و نگرانی است باعث می یو حاوها دریک موضوع است به بهترین برای رسیدن

 ائیدتفرد تالش زیادی بکند تا در ازدواج شکست نخورد، مایل است تا نه تنها همسرش توسط دیگران مورد 

دهد میزه نکند به نحوی که به خودش اجاقرار بگیرد بلکه حتی تحسین گردد، خودش را بسیار سرزنش می

کند همچنین چنین فردی فاصله زیادی بین وضعیت خطا مرتکب شود و در این راستا تالش زیادی می

رسد؛ در خصوص دیگران نیز نگرش انتقادی دارند کند بنابراین دیر به رضایت میآل ادراک میموجود و ایده

ها بتواند رفت که آموزشتظار میکنند گرچه انو عملکرد دیگران را در ابعاد مختلف زیاد ارزیابی می

( 1توان چند دلیل را اشاره نمود: را افزایش دهد اما نتایج خالف انتظار بود در این خصوص می ییگراکمال

در ازدواج موفق بود بنابراین ممکن است آگاهی دختران از  مؤثربنیاد هر دو روش افزایش آگاهی از عوامل 

 تر کند و در نتیجه اثرات مثبت اینه موضوع ازدواج بیش از پیش دقیقاین عوامل حساسیت آنان را نسبت ب

های های مختلف در افراد به روش( بهبودی ویژگی2آگاهی با اثرات منفی افزایش حساسیت خنثی گردد؛ 

 تگوناگون نیاز دارد بنابراین آگاهی از عوامل مهم کافی نبوده و الزم است تا در کنار افزایش آگاهی، در مدیری

( هرچند نتایج نشان داد 3قرار گیرد؛  مدنظرنیز به عنوان یک مبحث مهم  گراییکمالموانع ازدواج مدیریت 

تفاوت معناداری نداشته است اما پیام تلویحی دیگر این نتیجه آن بود که افزایش آگاهی  ییگراکمالمیانگین 

فرد را افزایش داده و از ازدواج اجتناب  هایشود بلکه ممکن است نگرانیبه نتیجه بهتر منجر نمی لزوماً

ها در کنار رویدادهای اجتماعی حساسیت روی موضوع را رسد برخی آگاهی( همچنین به نظر می4نماید؛ 

 مؤثربرای برخی افراد افزایش دهد در واقع با توجه به افزایش آمار طالق ممکن است آگاهی از عوامل مهم و 

 موفقیت ازدواج و کاهش احتمال طالق را در پی داشته باشد.در ازدواج، افزایش حساسیت به 

آل باید گفت افراد قبل از ازدواج ممکن است با ها بر تصویرذهنی از همسر ایدهدر زمینه اثربخشی آموزش

ها، در خصوص مرد جذاب و زن جذاب دیدن الگوهایی مشهور و معروف جذابیت در جامعه مانند هنرپیشه

شان شکل دهند که مانع انتخاب مناسب همسر در بین آنان ن خود برای همسر آیندهالگوهایی را در ذه

گیرد با الگوی پیش موجود در های ازدواجی را که مقابل آنان قرار میشود تا فرصتگردد و باعث میمی

د اطالعات افراها رسد در این آموزشمقایسه کنند و در نتیجه نتوانند ازدواج کنند بنابراین به نظر می ذهنشان

اند و این امر باعث کاهش تصویر مربوط به معیارهای همسر مناسب را تا حدی جایگزین همسر ایده آل کرده
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 مدل مشاوره پیش توان نتیجه گرفت:های این پژوهش میبا توجه به یافتهآل شده است. ذهنی از همسر ایده

. بودمدل نظری  دیمؤرا دارد و نتایج کمی  از ازدواجهای پیش آموزشقابلیت انطباق با از ازدواج خبره محور 

جامعه  توان در موارد زیر خالصه کرد:که میهایی داشت ها محدودیتاین پژوهش نیز همچون سایر پژوهش

این پژوهش دختران شهر اصفهان بود و تعمیم آن به سایر جوامع باید با احتیاط انجام شود؛ به علت مقطعی 

تر وجود نداشت و در نهایت نمونه به شکل در ها در زمان طوالنین بررسی اثر آموزشبودن پژوهش، امکا

با توجه به  وریبهرهبرای افزایش تا  شوددر نهایت به مشاوران ازدواج پیشنهاد می دسترس انتخاب شد.

  آموزش پیش از ازدواج خبره محور از آن برای مشاوره ازدواج بهره ببرند.اثربخشی 

 

 اخالقي وازینم

ها این اطمینان داده انجام شد. همچنین به آزمودنیها آزمودنیپژوهش حاضر با کسب رضایت کامل از سوی 

ماند و نتایج به صورت گروهی و صرفًا جهت یک به صورت محرمانه باقی می کامالً ها شد که اطالعات آن

 گیرد.پژوهش دانشگاهی مورد استفاده قرار می

 

 سپاسگزاری

ها محترم در آموزش کنندگانشرکتعزیزانی که ما را در امور اداری این پژوهش یاری کردند همچنین از کلیه 

 شود. سپاسگزاری می

 

 مشارکت نویسندگان

 اند.کلیه نویسندگان در تنظیم، اجرا، انجام و تدوین این پژوهش مشارکت فعال داشته

 

 تعارض منافع

دگان بود و نویسن نویسنده اوله است و برگرفته از رساله دکتری حمایت مالی نداشت گونهچیهاین پژوهش 

 تعارض مالی و منافع نداشتند. گونهچیه

 

 

 عمناب

وبهر، .، و نکجید.، موحدمجد، مابک.، عشرتی، بحمدرضا.، عابدی، ملینوس.، رمضان نژاد، پعیمهاکبری ترکستانی، ن

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت جنسی زوجین.  مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد تأثیر(. 1396. )باسع

 .251-244(: 4)15، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

کرده در بوشهر: هنگام مردان تحصیلتبیین تجرد نابه. (a1399جوکار، حبیب.، یوسفی، زهرا.، و ترکان، هاجر. )

 .146-133(: 1)7 ،دوفصلنامه روانشناسی خانوادهیک مطالعه کیفی. 
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(. اثربخشی آموزش پیش از ازدواج 1395اله.، سودانی، منصور.، و اصالنی، خالد. )رجبی، غالمرضا.، عباسی، قدرت

مشاوره و روان درمانی به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. 
 . 97-79(: 1)6، خانواده

(. رابطه کمال گرایی با باورها و 1389بادی، ربابه.، و جان بخش، مژگان. )رضاخانی، سیمین دخت.، نوری قاسم آ

 . 73-61(: 10)3، زن و مطالعات خانوادهانگیزه های ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران. 

(. اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی 1395فاتحی خشکناب، فاطمه.، و کریمی ثانی، پرویز. )

 ارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینیبهبود مه

 .162-141(:  33)9، زن و مطالعات خانواده)ره( شهرستان کرج. 

 تأثیر(. بررسی 1398آبادی، نیره. )پرست، الهه.، و توسلی عبدلقائمی اصل، مهدی.، نصراصفهانی، محمد.، شاه

بر کانال های کنترلی  تأکیدبلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طالق در ایران با کوتاه مدت و 

 . 511-487(:  3)17، زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(جنسی و آموزشی. 

بررسی روش مشاوره ازدواج توسط خبرگان مشاوره ازدواج (. 1400ای، سمیه.، یوسفی، زهرا.، و ترکان، هاجر. )هکاو

 .در انتظار چاپو استخراج الگوی مشاوره پیش از ازدواج خبره محور. مجله دانش و پژوهش کاربردی. 

-137 :(26)7 ،سمنان یدانش انتظام یتخصص یفصلنامه علم(. خانواده، ازدواج و طالق. 1396. )یمهد یدس یا،ک

171. 

. اثربخشی آموزش مهارت های پیش (1394کیمیایی، سید علی.، صالحی فدردی، جواد.، و غفوری نسب، جواد. )

از ازدواج و مهارت های زندگی بر مالک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی 

 .51-41(: 1)5، پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره )مطالعات تربیتی و روان شناسی(مشهد. 

محور بر طرحوارهآموزش پیش از ازدواج  تأثیر(. a1400مختاری، سمانه.، یوسفی، زهرا.، و منشیء، غالمرضا. )

 . 1001-1000(: 2)19، تحقیقات علوم رفتاریای در دختران مجرد. مقابلههای ترس از ازدواج و سبک

آموزش پیش از ازدواج طرحواره محور بر  تأثیر(. b1400مختاری، سمانه.، یوسفی، زهرا.، و منشیئ، غالمرضا. )

 ، انتشار آنالین.زن و مطالعات خانوادهآل از همسر در دختران مجرد. و تصویر ایدهازدواج  هایارزش

ازدواج دختران: نظریه  در تاخیر(. شناسایی پدیده c1400مختاری، سمانه.، یوسفی، زهرا.، و منشئی، غالمرضا. )

 .66-46(: 2)2، خانواده درمانی کاربردیای. زمینه

(. طراحی الگوی معیارهای همسرگزینی در جامعه ایران. 1398سمیه.، و فرهادیان، علی. )نیازی، محسن.، میری، 

 .144-121(: 48)14، فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
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 *** 
  یاهار روهمس پرسشنامه

 هایی دارم.آلدر ذهنم برای ظاهر همسرم ایده -1

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 بینم.هایی باشد که در تلویزیون میدر ذهنم دوست دارم همسرم شبیه یکی از هنرپیشه -2

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  ی ندارمنظر   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 شناسم.هایی است که میدر ذهنم همسری دارم که ظاهرش شبیه یکی از آدم

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 در ذهنم ستاره سینمایی را دوست دارم همسرم باشد. -4

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 کنم.دوست دارم همسرم شکل کسی باشدکه در ذهنم تصور می -5

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 اصی باشد که در ذهن دارم.من خیلی مشکل پسند هستم چون دوست دارم همسرم شکل فرد خ -6

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 هایی دارم.آلمن دقیقاً برای چهره ، بدن ، قد و هیکل همسرم در ذهنم ایده -7

 فقمموا کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 در ذهنم دوست دارم همسرم دارای خصوصیات خانوادگی باشد. -8

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 در ذهنم دوست دارم همسرم دارای خصوصیات شغلی خاصی باشد. -9

 موافقم کامالً  موافقمتا حدودی   نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 های مالی خاصی باشد.در ذهنم دوست دارم همسرم دارای ویژگی -10

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 در ذهنم دوست دارم همسرم به شکل خاصی رفتار کند. -11

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  ندارمنظری    تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 در ذهنم دوست دارم همسرم آداب اجتماعی را به خوبی بداند. -12

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   تا حدودی مخالفم  مخالفم کامالً

 در ذهنم دوست دارم همسرم اخالق خاصی داشته باشد. -13

 موافقم کامالً  تا حدودی موافقم  نظری ندارم   مخالفم تا حدودی  مخالفم کامالً
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نقص انجام داده باشم کنم که ازدواجی کامل و بیمن تنها زمانی احساس رضایت می 1

 م.و نتایج عالی بدست آور

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 های دیگران در مورد خودم خیلی حساس هستم.من به توصیه 2

ا باید کنند حتمبه اطرافیانم گوشزد میکنم که کسیکه به من برای ازدواج معرفی می 3

 با معیارهای من هماهنگ باشد.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 من آدم فوق العاده منظمی هستم. 4

 1 2 3 4 5 کنم.ا بدقت بررسی میها رحلقبل از تصمیم گیری، همه راه 5

 1 2 3 4 5 اگر در ازدواج اشتباه کنم، در نظر دیگران کوچک خواهم شد.  6

 1 2 3 4 5 کنم والدینم اصرار دارند که من در همه زمینه ها، بهترین باشم.احساس می 7

اگر در ازدواج نتوانم نتایج عالی و کامل کسب کنم، ناراحتی آن برای من تمام  8

 نخواهد شد.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم.من تمام نیروی خود را برای رسیدن به ازدواجی کامل و بی نقص صرف می 9

 1 2 3 4 5 کنم.کنم، اغلب احساس بی لیاقتی میوقتی نتایج کار خود را با دیگران مقایسه می 10

کنند که با معیارهای من وقتی اطرافیانم کسی را برای ازدواج به من معرفی می 11

 شوم.احت میهماهنگ نیست نار

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 من اعتقاد دارم که هر چیزی باید سر جای خودش قرار گیرد. 12

 1 2 3 4 5 کنم.من بخشی از وقتم را صرف برنامه ریزی برای کارهایم می 13

 1 2 3 4 5 کنم.اگر در ازدواج شکست بخورم، خیلی احساس شرمندگی می 14

ی داشته باشم و موفقیت زیادی والدینم از من انتظار دارند که ازدواج خیلی خوب 15

 کسب کنم. 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 من در بیشتر مواقع نگران ازدواجم هستم  16

 1 2 3 4 5 من نمی توانم کاری را نیمه کاره رها کنم. 17

 1 2 3 4 5 عکس العمل دیگران نسبت به ازدواجم برایم خیلی مهم است. 18

 1 2 3 4 5 د.آیکنند، بدم میتراشی میو بعد بهانه  کنندمیهایی که ازدواج خوبی نمن از آدم 19

 1 2 3 4 5 کنم که آدم مرتب و منظمی هستم.فکر می 20

 1 2 3 4 5 گیرم.اغلب تصمیم هایم را بعد از فکر کردن بسیار می 21

 1 2 3 4 5 شوم.کنم خیلی ناراحت میوقتی اشتباه می 22

 1 2 3 4 5 شوند.والدینم به سختی برای ازدواج من راضی می 23

کنم تمام زندگیم خراب دواجم اشتباهی از من سر بزند، احساس میاکر درباره از 24

 شده است.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم در هر زمینه ای باید بهترین باشم.فکر می 25

قرار داده و از من تعریف  تائیدمن همیشه دوست دارم دیگران ازدواج مرا مورد  26

 کنند.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم.من اغلب از ازدواج دیگران انتقاد می 27

 1 2 3 4 5 من دوست دارم همیشه مرتب و منظم باشم. 28
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گیرم که چکار کنم و دنبال چه کنم بعد تصمیم میمن همیشه اول خوب فکر می 29

 هدفی باشم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم.کنی، احساس بی ارزشی میاگر اشتباه کنم و کسی به من بگوید اشتباه می 30

 1 2 3 4 5 ه ازدواج باالیی دست پیدا کنم.والدینم از من انتظار دارند که ب 31

اگر به هنگام خواستگاری حرف بی معنی بزنم یا کار بیهوده ای انجام دهم تمام روز  32

 شوم.کنم و ناراحت میبه آن فکر می

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 من از خودم انتظار دارم به ازدواج خیلی مطلوبی دست یابم. 33

 1 2 3 4 5 اهم اشتباه کنم.زنم؛ زیرا نمی خومن خیلی کم حرف می 34

 1 2 3 4 5 کند.تنبلی و شلختگی اطرافیانم مرا خیلی عصبانی می 35

 1 2 3 4 5 دارم.اغلب اتاق خود را تمیز و مرتب نگه می 36

کنم و قبل از انجام دادن هر خواستگاری ابتدا مدت زیادی را صرف برنامه ریزی می 37

 ریزم.نقشه می

5 4 3 2 1 

م موفق نشوم، دیگران سایر موفقیت هایم را نیز نادیده کنم اگر در ازدواجفکر می 38

 خواهند گرفت.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم که باید ازدواج موفقی داشته باشم.روز به روز بیشتر احساس می 39

زند، نمی توانم ناراحتی حاصل از آن را از ذهنم بیرون وقتی اشتباهی از من سر می 40

 کنم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ج باید به بهترین نحو انجام شود.کنم ازدوامن احساس می 41

 1 2 3 4 5 .کننداغلب دلواپس این مسئله هستم که دیگران در مورد ازدواج من چطور فکر می 42

دهم و کنند، تحمل خود را از دست میوقتی اطرافیانم از روی بی دقتی اشتباه می 43

 شوم.عصبانی می

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم.در مورد چگونگی انجام آن فکر می قبل از هر خواستگاری ابتدا مدت زیادی 44

 1 2 3 4 5 از نظر من اشتباه کردن در ازدواج یعنی شکست خوردن. 46

 1 2 3 4 5 کنند تا در ازدواجم موفق شوم.کنم والدینم فشار زیادی بر من وارد میحس می 47

کرده من اغلب به مدت زیادی به کارهایی که انجام داده ام، به ویژه اشتباهاتی که  48

 کنم.ام فکر می

5 4 3 2 1 

های مرا خوب نفهمد و بد برداشت ترسم که همسرم در آینده حرفمن اغلب می 49

 کند.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم.کند، من احساس ناراحتی و ناکامی میاگر همسرم اشتباه  50

 1 2 3 4 5 ام.بندی شده و زیادی را برای خواستگاری تهیه کردهطبقه سؤاالت 51

 1 2 3 4 5 ره و بدون فکر قبلی تصمیم نمی گیرم.من یکبا 52

 1 2 3 4 5 به نظر من اشتباه کردن نشانه ی حماقت است. 53

کنم والدینم از من انتظار دارند که آدم کاملی باشم و در همه ی زمینه ها حس می 54

 از جمله عالی عمل کنم.

5 4 3 2 1 

توانم آن ه چطور میکنم کخواهم وارد روند خواستگاری شوم دایم فکر میوقتی می 55

 کار را بهتر انجام دهم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم که آدم بدردنخوری هستم.زند احساس میوقتی اشتباه بزرگی از من سر می 56

والدینم عقیده دارند که به هر قیمتی که شده من باید بهترین ازدواج را داشته باشم  57

 و بهترین نتایج را کسب کنم.

5 4 3 2 1 
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Abstract 
Aim: The study was performed to compare the effectiveness of the educational 

intervention of the acceptance-commitment-based approach and the group choice 

theory approach in adolescent anxiety syndrome. Method: The research method had 

a quasi-experimental type with a pretest-posttest design and a two-month follow-up. 

The statistical population consisted of single girls in Isfahan in 2019, and 40 girls were 

randomly selected after screening and were randomly assigned to the experimental 

(n=20) and control (n=20) groups. The experimental group underwent 9 ninety-minute 

sessions of researcher-made expert-centered premarital training and the control group 

was on the waiting list. In the study, both groups were assessed at the pre-test, post-

test, and follow-up stages using the Hill and Karen Marriage Perfectionism 

Questionnaire (2016), and the mental image of the ideal spouse by Yousefi (2011). 

The collected data were analyzed using the repeated-measures analysis of variance 

(ANOVA). Results: The results indicated that expert-centered premarital training was 

effective in improving marriage perfectionism (P= 0.001, F= 19.15), and the mental 

image of the ideal spouse (P= 0.006, F= 5.25), and the effect was stable at the follow-

up stage. Conclusion: According to the results, expert-centered marriage training was 

a suitable method for modifying perfectionism and the mental image of the ideal 

spouse among single girls. 

 

Keywords: Marriage; Marriage counseling; Ideal image of spouse; Expert-centered; 

Perfectionism 

                                                           
1. PhD student, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 

Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

2. *Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, 

Isfahan, Iran           Z.yousefi1393@khuisf.ac.ir 

3. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational 

Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 1 No. 4 Winter 2021 164-178 

https://orcid.org/0000-0002-6946-7560
https://orcid.org/0000-0001-5856-3605
https://orcid.org/0000-0002-0036-6964

