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ABSTRACT The article is taken from a senior dissertation 
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 Aim :The purpose of this study was to compare the dimensions of intimacy, 

commitment, and marital satisfaction in couples with and without pre-marrital 

counseling. Methods :The present study is a causal-comparative study, and the 

statistical population includes two groups of married people in Tehran between 
2018-2019, one of which had experienced premarital counseling while the other 
group did not have this experience. The sample consisted of two groups of married 
people using available and convenient sampling method which consisted of total 
of 60 couples. Three questionnaires of intimacy, commitment and marital 
satisfaction were applied. Data were analyzed using descriptive statistics indices 

and the mixed variance analysis method using SPSS software. Results :Findings 

showed that there was a significant difference between the two groups regarding 
the dimensions of marital intimacy in the dimension of psychological intimacy. 
And comparing the dimensions of marital commitment in the two groups showed 
that there is a significant difference in the dimension of personal commitment. 
Comparison of the dimensions of marital satisfaction showed that the counseling 
group in the dimension of children and parenting was significantly higher than in 

the counseling group. Conclusion : Therefore, it seems that pre-marital counseling 

programs need training and interventions in order to promote intimacy, 
commitment, and marital satisfaction. 

Keyword: Marital intimacy, marital commitment, marital satisfaction, 
premarital counseling 
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هاادف مقایسااه ابعاااد صاامیمیت، تعهااد، و رضااایت زناشااویی در زوجااین بااا و  : پااژوهش حاضاار باااهههدف
ای، و  مقایسااه_  ایاان پاژوهش توصاایفی از ناو  علاای روش:بادون تجربااه مشااوره قباال از ازدوا" انجاا. شااد. 

شود که تجربه مشاوره قبال از ازدوا" داشاته و گاروه دیگار ایان تجرباه را  هایی می جامعه آماری شامل زو"
در شهر تهران سکونت داشتند. نمونه پاژوهش شاامل دو گاروه از زوجاین  4312-4310نداشتند، و در سال 

ه تجرباااه مشااااوره قبااال از ازدوا" نفااار( کااا 64زو" ) 34گیری هدفمناااد  باااود کاااه باااا اساااتفاده از روش نموناااه
نفر( که تجربه مشاوره قبل از  64زو" ) 34آوری کرده و  روان جمع اند را از مراکز مشاوره بیدار و نیا داشته

زو" در نظار گرفتاه شاد.  64های محلاه انتخااب شادند در مجماو   ها و سارا اند را از دانشگاه ازدوا" نداشته
( و رضاایت زناشاویی )اناری ، 4112(، تعهاد )آداماز و جاونز، 2444، به ساه پرسشانامه صامیمیت )باگااروزی

های آماار توصایفی و  آوری شده باه وسایله شااخص ( پاسخ دادند. اطالعات جمع4101اولسون و همکاران، 
مااورد تجزیااه و تحلیاال قاارار گرفاات.  spssتحلیاال واریااان  آمیختااه بااا اسااتفاده از ناار. افاازار   همننااین روش

هاااا نشاااان داد کاااه باااین دو گاااروه، از باااین ابعااااد صااامیمیت زناشاااویی در بعاااد صااامیمیت  یافتاااههههها:  یافتهههه
داری دارد و مقایسه ابعاد تعهد زناشویی در دو گاروه پاژوهش نشاان داد کاه در  شناختی تفاوت معنی روان

بعد تعهد شخصای تفااوت معناادار وجاود دارد. در رابطاه باا مقایساه ابعااد رضاایت زناشاویی نتاای  نشاان 
که گروه مشاوره رفته در کودکان و فرزند پروری به صورت معناداری میاانگین بااالتری از گاروه مشااوره داد 

هااااا و   های مشاااااوره پاااا"ش از ازدوا" نیاااااز اساااات آموزش : در برنامااااهگیههههری نتیجهههههانااااد.  نرفتااااه کساااا  کرده
  های الز. در جهت ارتقاء صمیمیت، تعهد و رضایت زناشویی در نظر گرفته شود. مداخله

 تعهد زناشویی، رضایت زناشویی، صمیمیت زناشویی، مشاوره قبل از ازدوا" های کلیدی: واژه
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 مقدمه
ازدواو، تعهاادی بااا عشااق و مساائولیت باارای شااادی، صاالح و توسااعه رواباا  خااانوادگی 
است و عالوه بر این، انتخاب یع شریع و ورود به یع زندگی مشاتر ، یاع نقطاه عطاف 

کیانی جم، و موفقیت شخصی است  کرایی و  کنار افاراد در 3120)شهبازی،  (. امروزه برای ا
ای مهاام و مشااکل اساات. در نتیجااه مرحلااه  جوامااع مختلااف فرآینااد انتخاااب همساار مساائله

گا ینش همسار، اهمیاات بسایار بااالیی در زنادگی زوو هاا داردن زیاارا   بررسای و شاناخت بارای 
کاااه منشااار بیشاااتر اخاااتال  خانواده ها،   ا و طاااالق و از هااام پاشااایدگیهااا  تجرباااه نشاااان داده 

های مناسب فاردی، اعتقاادی و اجتمااعی   زدگی در انتخاب همسر و نداشتن معیار شتاب
گااااهی افاااراد از 3122باااوده اسااات )فضااال الهااای قمشااای و ملکااای تواناااا،  (. یکااای از مناااابع آ

کاه می های صحیح ازدواو، شرکت در جلسات مشاوره مال  تواناد  ی قبل از ازدواو اسات 
کماع باه ا کنااد. چاارچوب نظااری  نتخااب صااحیح همسار و روابا  سااازگارانه بعاد از ازدواو 

یشاه در مباانی مرباو  باه علاوم پیشاگیری دارد. در ایان راساتا  برنامه مشااوره قبال از ازدواو ر
شااناس متخصااص بااا  مشاااوره قباال از ازدواو در باااالی سرچشاامه قاارار دارد و مشاااور یااا روان

کننااد و جاادیزوجااین قباال از اینکااه مشااکالت  تاار شااوند بااه تعاماال ساااازنده  افاازایش پیاادا 
هااای ارتباااطی و مشاااوره قباال از ازدواو موجااب  (. آمااوزش مهارت2665، 1پااردازد )الرسااون می

(. در ایاان میااان 2631، 2شااود )وزح یلاای و ریاایس افاازایش سااازگاری و رضااایت زناشااویی می
کاااه رضاااایت زناشاااویی را تحااات تااار یر قااارار  صااامیمیت از جملاااه فراینااادهای مهمااای اسااات 

هااای عمااده متخصصااان مشاااوره و  دهااد. بااه همااین دلیاال صاامیمیت همااواره از نگرانی می
گااروزیشناس روان وجهای خاود  ( در مادل ساه3210) 4(. اساترنبرگ2663، 3ان باوده اسات )با

داناد.  ی مبتنای بار ازدواو می میت را یکای از وجاوه مهام یاع رابطاهی عشق، صمی در زمینه

                              
1 Larson, J. H 
2 Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. S 
3. Bagarozzi, D. N 
4. Sternberg, R.J 
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مفهااوم اسااترنبرگ از صاامیمیت احساااس نزدیکاای بااا دیگااری اساات و مشااارکت عادالنااه در 
زناادگی خااانوادگی، صاامیمیت را بااه دنبااال خواهااد داشاات، زناادگی زناشااویی فرصااتی باارای 

کناار افااراد در ازدواو بااه دنبااال صاا کااه ا میمیت بیشااتر هسااتند. رشااد دادن صاامیمیت اساات 
کرده می که صمیمیت باالتری تجربه  تر در روابا   ای مطلاوب تواند خود را به شایوه شخصی 

کناد رضاایت زناشاویی  هاای خاود را باه شاکل مناساب  عرضه و نیاز تری باه همسار خاود اباراز 
که صمیمیت باالتری دارند بیشتر باشد و قابلیت بیشاتری در برخاورد  تواند در زوو می های 

ن باه 2667، 1ا مشکالت و تغییرات مربو  به رواب  خود داشاته باشاند )پاتریاع و همکاارانب
 (.  3127نقل از مدنی و مرادی، 

کاااه بااادون آن رابطاااه  تعهاااد زناشاااویی از دیگااار م لفاااه های مهااام در ازدواو موفاااق اسااات 
زناشاااویی ساااطحی،  ااااهری و بااادون سااامت و ساااو خواهاااد باااود و در ایااان صاااورت زوجاااین 

کااه در سااایهنخواهنااد توا ی تعهااد بااه همساار و ازدواو بااه  نساات عمااق عشااق و صاامیمیتی را 
کنند )هو و جیانگ (. با توجه باه اهمیات تعهاد در زنادگی 2631، 2وجود خواهد آمد، تجربه 

زناشویی در راستای حف  سالمت و بهداشت روانی زوجاین و در نتیجاه جامعاه، ضارورت 
دگی و بااه ویااژه افاازایش میاازان تعهااد زناشااویی اقااداماتی باارای بهبااود رواباا  زناشااویی و خااانوا

رود مشااوره پایش از ازدواو بتوانااد میازان تعهااد  گااردد، بناابراین انتظاار ماای زوجاین مطارح می
کلااای و تایباااات  3زناشاااویی را تحااات تااار یر قااارار دهاااد. اولاااین ادرا  از تعهاااد در مطالعاااات 

گذاری مشتق از نظریه3271) کاه وابستگی م  ( در قالب الگوی سرمایه  گردیاد  تقابال مطارح 
ی ایااده آل و تصاامیم باارای وفااادار ماناادن بااه آن رابطااه، باار مبنااای سااطوح  براساااس آن، رابطااه

 گردد. ها مشخص می ها و سطوح پایینی از ه ینه باالی پاداش

 شااااود  ی زناااادگی زناشااااویی محسااااوب می تعهااااد بااااه عنااااوان یااااع تصاااامیم باااارای ادامااااه
 (. 3227، 4ی بااه شااریع زناادگی )آدامااز و جااونز و عبااارت اساات از: ارتبااا  و وابسااتگی رواناا

                              
1. Patrick, S., Sells, J. N., Giardano, F. G., & Tollerud, T. R 
2. Hou, Y., & Jiang, F 
3. Kelley, H. H., & Thibaut, J. W 
4. Adams, J. M., & Jonse, W. H 
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، تعهااد 2نمایااد: تعهااد شخصاای ( تعهااد را بااه سااه بخااش مجاازا تقساایم می3222) 1جانسااون
باشاند.  . این سه قسمت تعهد مربو  باه رضاایت از رابطاه می4، و تعهد ساختاری3اخالقی

کا ه مبتنای بار تعهد شخصی به معنی عالقه و تمایل فرد برای تاداوم رابطاه زناشاویی اسات، 
کااه نشااان دهندهمیزان احساااس  جاذبااه و رضااایت زناشااویی اساات. تعهااد اخالقاای اساات 

هااای بنیااادین فاارد درباااره چگااونگی حاال   هااا و باور رابطااه اساات، ارزشی  هتعهااد فاارد بااه اداماا
کیاار ، آ کااردن مساایر رفتااار صااحیح در رابطااه، اخالقیااات را نشااان می نااه،  دهااد )نلسااون، 

کاه در ایان تعهاد افاراد احسااس (. از انواع 2633، 5سررس دیگر تعهد، تعهد ساختاری اسات 
کاااه بایاااد باااه دلیااال محااادودیت می یاااان باااار طاااالق،  کنناااد  های خاااارجی مثااال: عواقاااب ز

گذاری  یر قابل اساترداد در ازدواو و فشاار اجتمااعی در رابطاه بااقی بمانناد )آداماز و  سرمایه
گارایش دارد (. فرد متعهد به زندگی زناشویی، به عنوا3227جونز،  ن نیااز شخصای باه رابطاه 

کال ازدواو خاود، بارای همسار و  و بدون هی  اجباری و براساس مواهاب مثبات همسار و در 
کااه چنااین فااردی در راسااتای بهبااود رابطااه ی  ازدواو خااود ارزش قائاال اساات و طبیعاای اساات 

کند و هماه گوناه اقادامات از ساو زناشویی و حل مشکالت آن فعالیت   ی فارد باعا  ی ایان 
که سطح رضایتمندی زناشویی زوجین باال برود. )کاپینیوس و جانسون می  (.2661، 6شود 

کااااه در ازدواو اهمیاااات دارد رضااااایت از زناااادگی زناشااااویی اساااات. بااااه اعتقاااااد   آنهااااه 
هاا، تا ام باا برقاراری پیوناد محکام و  شناسان، سالمت نهاد خاانواده در پنااه زنادگی زوو روان

کااه م گاراجااان و ناایگش ایااه آرامااش هاار دوی آنهااا میدائاام بااین زن و ماارد بااوده  ، 7شااود. )تیا
( رضااایت زناشااویی را بااه عنااوان شاخصاای از موفقیاات تعااامالت دو 3270(. اساا انیر )2631

کااه  نفااره همسااران تعریااف می نمایااد. رضااایت زناشااویی یااع تجربااه فااردی در ازدواو اساات 
یااابی می افااراد آن را بااا توجااه بااه میاازان مساارت و خوشاای در زناادگی زناشااویی کننااد. آنهااا  ارز

                              
1. Johnson, M. P 
2. Personal commitment 
3. Moral commitment 
4. Moral commitment 
5. Nelson, J. A., Kirk, A. M., Ane, P., & Serres, S. A 
6. Kapinus, C. A., & Johnson, M. P 
7. Thiyagarajan, G. D., & Nigesh, S 
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که این امر به انتظارات، نیاز ها و تمایالت افراد در ازدواو بساتگی  ها و خواسته  اعتقاد دارند 
های آموزش پیش از ازدواو بر رضاایت زناشاویی  (. برنامه3112دارد )میر فردی و همکاران، 

از نظاار های موضااوعات شخصاایتی، ارتبااا  زناشااویی، حاال تعارضااات، رضااایت  در م لفااه
هااای برابااری زن و ماارد و جهاات  مااالی، اوقااات فرا اات، رواباا  بااا بسااتگان و دوسااتان، نقش

 (.  3126نیا و همکاران،  گیری مذهبی تر یر معنادار داشته است )منصوری

کمرنااگ شاادن عواماال تهدید مشاااوره قباال از ازدواو می کننااده رواباا    توانااد در حااذ  یااا 
گونااه2633، 1اسااتوتزمنزناشااویی نقااش بااه ساازایی داشااته باشااد ) کااه در (. بااه  طااول دوره  ای 

توانناد باه مشاکالت موجاود یاا احتماالی پای  ها و مشاوره پیش از ازدواو، زوجاین می آموزش
های اخیار حرکات بارای  ها تشاخیص داده شاود. درساال برده یا از طر  مشاور مشکالت آن

کشااایده شاااده  تقویااات زنااادگی زناشاااویی باااه برناماااه ای و  اسااات )هااازاوههای قبااال از ازدواو 
کالس3122همکااااران،  هااااای مشااااوره قباااال از ازدواو در ارتباااا  بااااا  (. شاااارکت زوجاااین در 

های زندگی با توجه به افزایش پیامدهای ازدواو ناموفق و به ویژه میزان طاالق الزم و  مهارت
 (. 2660، 2رسد )میهل ضروری به نظر می

کاااه ا هاااار دارناااد شاااناخت بیشاااتری در زماااان پااایش از ازدواو از همسرشاااان  زوجینااای 
کیفیاات زناشااویی باااالتری برخااوردار بودنااد )فتحاای و  داشااته اند، بعااد از ازدواو از رضااایت و 

گهاار و میاار محمااد علاای )3121همکاااران،  ( در نمونااه ایراناای تاار یر مثباات 2633(. فرنااام، پااع 
کرد آمااوزش در قالااب برنامااه کیااد  نااد. های پاایش از ازدواو را باار رضااایت زناشااویی زوجااین تر

یافتنااد شاارکت2633) 3مااوریس و همکاااران کااالس آمااوزش ازدواو در مقایسااه بااا  ( در کنناادگان 
که تصمیم به شارکت نداشاتند، باه طاور قابال تاوجهی نمارات بهتاری از  یار شارکت  کسانی 
کنناادگان در عاازت نفااس، ارتبااا  زناشااویی، ایجاااد ارتبااا  ماا  ر، تعااارل زناشااویی، توافااق 

کااه بااه عنااوان زوجااین، صاامیمیت، انتظااارات ز کردنااد  کسااب  ناشااویی و رضااایت زناشااویی 

                              
1. Stutzman, S 
2. Michel, A 
3. Morris, M. L., Mcmillan, H. S., Duncan, S. F. & Larson, J. H 
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هاای اسااتنلی،  کنناده مشاارکت باود، شاناخته شادند. نتاایج پژوهش بینی هاای پایش متغیر
کااااه آموزش2660) 1آماااااتو، جانسااااون و مااااارکمن هااااای پاااایش از ازدواو بااااه طااااور  ( نشااااان داد 

معناداری باع  باالرفتن ساطح رضاایت و تعهاد در ازدواو و پاایین آمادن ساطح تعاارل و 
کاااهش و یااا فقاادان رضااایت  کاااهش ناارخ طااالق می شااود. از طاار  دیگاار بااا توجااه بااه اینکااه 

انگران خاانواده اسات و زناشویی یکی از مهام تارین علال مراجعاه زوجاین باه مشااوران و درما
کاه باه  همهنین افازایش آماار طاالق و عواقاب آن بار زنادگی هار یاع از زوجاین و ه یناه هایی 

کااه  گیاارد تااا عااواملی  دنبااال دارد، ایاان ضاارورت نیااز وجااود دارد تااا از یکسااو مااداخالتی انجااام 
کاااهش رضااایت زناشااویی و صاامیمیت زوجااین می کاااهش یابااد و از سااوی  منجاار بااه  گااردد 

کارآمااد و ماا  ر در زوجااین و خانواده ی برنامااه وساایلهدیگاار بااه  هااا  های پیشااگیرانه، عملکاارد 
گاردد )آبانیاام، سامبی و اونجار کاه  (. بررسای پژوهش2635، 2تقویت  گذشاته نشاان داد  هاای 

کیفیاات زناادگی تاار یر  هااای پاایش از ازدواو باار متغیر آموزش هااایی ماننااد رضااایت زناشااویی، 
کااه تاار یر برنامااه میداشااته اساات. بااا ایاان حااال بااه نظاار  کنون پژوهشاای  های مشاااوره و  رسااد تااا
هاااایی مانناااد صااامیمیت، تعهاااد، و رضاااایت زناشاااویی  آماااوزش پااایش از ازدواو را بااار متغیر

که تجربه مشاوره قبل از ازدواو داشاته زوو کاه ایان تجرباه را نداشاته و زوو  هایی  اند و  هاایی 
کرده ب گذشته، بررسی  اشد یافت نشد. بنابراین ایان سا ال چند سال از زندگی مشتر  آنها 

که آیا مشااوره قبال از ازدواو باعا  تفااوتی در صامیمیت، تعهاد، و رضاایت  مطرح می شود 
کاه تجرباه  که تجربه مشااوره قبال از ازدوو داشاته، در مقایساه باا زوجینای  زناشویی زوجینی 

 کند؟ اند ایجاد می قبل از ازدواو را نداشته  مشاوره

 روش
ای باود. جامعاه آمااری در پاژوهش حاضار  مقایساه -توصیفی از ناوع علایپژوهش حاضر 

گااروه از زوو گااروه شااامل تمااامی زوو شااامل دو  کااه باارای  هااا در شااهر تهااران بااود. یااع  هااایی 

                              
1. Stanley, S. M., Amato, P., Johnson, R., Christine, A. & Markman, A. H 
2. Abanyam, Sambe & Avanger 
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کرده کز مشاوره مراجعه  گروه دیگر شامل تمامی زوو مشاوره قبل از ازدواو به مرا هاایی  اند. و 
انجاام شاده  3127-3121شاتند. ایان پاژوهش در ساال که تجربه مشاوره قبال از ازدواو ندا

کاز مشااوره  بود. و نمونه پژوهش شامل تمامی زوو که برای مشاوره قبل از ازدواو باه مرا هایی 
کرده نیااع کااه بعااد از تماااس بااا  روان و بیاادار مراجعااه  نفاار( بااه  06زوو ) 16زوو،  101انااد بااود 

پایش از ازدواو انتخااب شادند و  شیوه در دسترس باه منظاور شاناخت تر یرگاذاری مشااوره
کااه تجربااه مشاااوره قباال از ازدواو نداشااتند بااه صااورت در دسااترس و  16همهنااین  زوجاای 

گروه هدفمند از محی  دانشگاه گلولاه برفای و آنالیان در  هاای  ها، سراهای محله به صاورت 
که پرسشنامه گروه مجازی بدین ترتیب  کاه مایال های مجازی ارسال می ها در   شاد افارادی 

شاد و در صاورت  ها باه ایمیال اینجاناب ارساال می دادند پاسخ به همکاری بودند پاسخ می
زوو  06هااای همتااا سااازی انتخاااب شاادند. در مجمااوع  هااای ورود و مال  دارا بااودن مال 

گرفتاااه شااادند. و انتخااااب نموناااه 326) ها براسااااس  نفااار( باااه عناااوان نموناااه پاااژوهش در نظااار 
گذشااتن حااداق مال  ل یااع سااال از ازدواجشااان، نداشااتن سااابقه طااالق، هااایی از جملااهن 

هااای  عاادم متارکااه و نداشااتن بیماااری جساامانی یااا رواناای ماازمن انتخاااب شاادند. و مال 
هاااای ورود و تکمیااال  ها بااارآورده نشااادن هااار یاااع از مال  خاااروو مااادنظر در انتخااااب نموناااه

اند.  شاده ها از نظر سن و مراحال تحاول خاانواده همتاساازی مخدوش پرسشنامه بود. نمونه
 0تااا  3زوو ازگااروه مشاااوره نرفتااه بااین  12زوو ازگااروه مشاااوره رفتااه و  12از نظاار ماادت ازدواو 

کااارده بودناااد. و  گاااروه مشااااوره رفتاااه و  31ساااال ازدواو  گاااروه بااادون تجرباااه  21زوو از  زوو از 
کارده بودناد. از نظار تعاداد فرزناد  31تاا  7مشاوره باین  گاروه باا تجر 11ساال ازدواو  باه زوو از 

گاروه بادون تجرباه مشااوره بادون فرزناد بودناد و  22مشاوره و  گاروه باا تجرباه  26زوو از  زوو از 
گروه بدون تجربه مشااوره دارای  20مشاوره و  گاروه باا تجرباه  1فرزناد بودناد و  3زوو از  زوو از 
گروه بدون تجربه مشاوره دارای  32مشاوره و  کاز  های فرزند بودناد. در ماورد برناماه 2زوو از  مرا

گفات شاامل: جلساه  مشاوره نیع روان و بیدار می کاه در دو  1تاوان  گروهای  سااعته آماوزش 
کا ااذی  5جلسااه  ساااعته توساا  دو ماادرس ارائااه شااده بااود. در ایاان جلسااات تساات قلاام 
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کااه چقاادر از ایاان انتظااارات را  )نوشااتن انتظااارات از همساار آینااده و بااازنگری باار روی خااود 
کااالس آمااوزش  و بااد دوسااتان( و تسااتخودشااان دارنااد، ذکاار صاافات خااوب  های خااارو از 

گاهی از تست کتل و نئو و برای میازان آماادگی و  گروهی برای بررسی شخصیت و خودآ های 
ای و باارای بررساای سیسااتمی خااانواده و وضااعیت خلااق و  سااالمت روان از تساات ام ام پاای

برای پادر  آدم استفاده شد. و بعد یع جلسه دو ساعته -درخت -هیجانات از تست خانه
که در این جلسات هم پدر و مادر  و مادر شاوند  ها و هام دختار و پسار دعاوت می  ها برگزار شد 

کاه در ایان جلساات بار روی تسات های فردی شاروع می ها مشاوره بعد از آموزش ها باه  شاود، 
گاناااه بحااا  می کاااه در واقاااع روی نقطاااه  صاااورت خاااا  و مصاااداقی و دو طرفاااه و دو  شاااود 

گاو می ای عدم تناساب توجاه و در ماورد آنه ها و عالمت ریسع گفات و  شاود.بعد برناماه  ها
گو و آشنایی گفت و  گزارش ها به صورت عملی اجرا می روش  هایشان را بایاد بیاورناد  شود و 

ها و دوران آشااانایی باااه  شاااود. رفااات و آماااد هاااا داده می هااای قبااال از ازدواو باااه آن مال  26و 
کاه بتوانناد در طاول جلساات مشااوره  میهای مشاخص اجارا  صورت عملی و در زمان شاود 

جلسه حتما نیاز دارد و مواردی نیز به جلساات  5تا  1به نتیجه مشخصی برسند. فرایند به 
گیری یا حتی رفع مشکالت فردی نیاز داشتند. بدین ترتیاب  بیشتر برای رسیدن به تصمیم

در زمینااه موضااوع در صااورت تمایاال فاارد بااه شاارکت در پااژوهش بااه او توضاایحات مااورد نیاااز 
گاویی و پژوهش و پرسشنامه ها، ل وم رعایت صداقت و دقت در پاسخگویی، شایوه پاساخ 

اطمینان خاطر در زمینه راز داری و عدم سوح استفاده از اطالعاتشاان داده شاد. پرسشانامه 
آوری  کننده زن و شاااوهر بودنااد. جماااع شااادند و افااراد شاارکت بااه صااورت فاااردی تکمیاال می

هاا باا اساتفاده هاا، دادهآوری پرسشانامهماه به طول انجامیاد. پاس از جماع 1ها حدود  داده
گرفتند. یانس آمیخته مورد تج یه و تحلیل قرار   ازروش تحلیل وار

 های پژوهش  ابزار

گاروزی ): 1های صمیمیت زناشویى  پرسشنامه نیاز ( سااخته 2663این پرسشنامه توس  با
                              
1. Marriage Intimacy Needs Questionnaire 
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کااه ایاان 1ساا ال و  53شااده و دارای  ابعاااد عبااارت انااد از: صاامیمیت عاااطفی،  بعااد اساات 
شااناختی، صاامیمیت عقالناای، صاامیمیت جنساای، صاامیمیت باادنی،  صاامیمیت روان

صاامیمیت معنااوی، صاامیمیت زیباشااناختی، صاامیمیت اجتماااعی _ تفریحاای. طیااف 
گردیده است،  3-36پاسخگویی آن در هر س ال از عدد  به معنای جبه های  وجاه  3مشخص 

یادی وجود داردج. باالترین نماره در هار  36 چنین چیزی وجود نداردج و به معنای جنیاز بسیار ز
باشد. حاصال جماع امتیاازات هار بعاد )باه جازح  می 06و در بعد صمیمیت عاطفی  16بعد 

خواهد بود. در بعد صمیمیت عاطفی ایان نماره  16تا  1ای از  بعد صمیمیت عاطفی( نمره
دهنده نیاز بیشاتر پاساخ دهناده باه آن بعاد از است. نمرات باال در یع بعد نشان  06تا  0از 

(، پایااااایی ایاااان 3115صاااامیمیت از طاااار  همساااار خااااود اساااات و باااارعکس. اعتمااااادی )
کرونبااااخ را باااا اساااتفاده از نااارم افااازار  بدسااات آورد. spss 25 /6پرسشااانامه باااا آزماااون آلفاااای 

گاازارش داده اسات: صاامیمیت عاااطف3123هوشامند ) ی ( پایااایی ایان آزمااون را باه شاارح زیار 
(، صاااامیمیت 11/6(، صاااامیمیت عقالناااای )01/6شااااناختی ) (، صاااامیمیت روان73/6)

(، صامیمیت زیباا 76/6(، صامیمیت معناوی )51/6(، صامیمیت بادنی )71/6جنسی )
(، روایاای 2661(. اعتمااادی )00/6(، و صاامیمیت اجتماااعی _ تفریحاای )70/6شااناختی )
محتاوایی پرسشانامه را در بدسات آورد. همهناین وی بارای تعیاین روایای  11/6همزمان را 

زن و شاوهر قارار داد و روایای محتاوایی آن ترییاد شاد. پایاایی  31اساتاد مشااوره و  31اختیار 
کرونباخ باه شارح  این آزمون برای نمونه های حاضر در این پژوهش با استفاده از آزمون آلفای 

/.(، صااامیمیت 75شاااناختی ) /.(، صااامیمیت روان73زیااار اسااات: صااامیمیت عااااطفی )
/.(، صااامیمیت 73/.(، صااامیمیت بااادنی )75/.(، صااامیمیت جنسااای )71النااای )عق

/.(، صااامیمیت اجتمااااعی _ تفریحااای 15/.(، صااامیمیت زیباشاااناختی )110معناااوی )
(75.)./ 

( تهیااه و تاادوین 3227ایاان پرسشاانامه توساا  آدامااز و جااونز ) پرسشششنامه تعهششد زناشششویى:
کاه ایان ابعااد عباارت اناد از:  تباشد و دارای ساه بعاد اسا س ال می 55شده است و دارای 
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گاذاری پرسشانامه براسااس طیاف  تعهد شخصی، تعهد اخالقای و تعهاد سااختاری. نماره 
کامال مخالفم می لیکرت پنج درجه کامال موافقم تا  کنر آیاتم ای و از  هاای پرسشانامه باشد. ا

-12-16-22-21-21-30-32-33های  شااود و ساا ال گااذاری می بااه صااورت مسااتقیم نمااره
و  226گااااردد. باااااالترین نمااااره  گااااذاری می بااااه صااااورت معکااااوس نمااااره 15-11-10-11

کلای بیشاتر  دهناده باشاد. نماره بااالتر در ایان مقیااس نشاان می 55ترین نمره  پایین ی تعهاد 
گون برای رسیدن پایایی و روایای آن را  0( در 3227زوجین است. آدامز و جونز ) گونا پژوهش 

کردنااد. در ایاان مطالعااات  50مجاارد و نفاار  157نفاار مترهاال،  537در مااورد  نفاار مطلقااه اجاارا 
کلای ابعااد ایان  کل هر پرسشانامه بااال و معناادار باود و باه طاور  همبستگی هر پرسش با نمره 

( میاازان 3227پرسشاانامه از بیشااترین حمایاات تجرباای و نظااری برخااوردار بااود. آدامااز و جااونز )
نه مذکور به شرح زیر باه دسات آوردناد: های این آزمون را بر روی نموپایایی هر یع از مقیاس

کال پرسشانامه 10/6، تعهاد سااختاری: 12، تعهد اخالقای: 23/6تعهد شخصی:  . پایاایی 
گزارش شد. در یع مطالعه مقدماتی توسا  عباسای مولیاد )12 ( اعتباار و پایاایی %3111 

گرفته است برای تعیین اعتباار محتاوایی پرسشانامه پاس از  این پرسشنامه مورد بررسی قرار 
شناسی دانشاگاه  ترجمه دقیق در اختیار ده تن از اساتید متخصص مشاوره خانواده و روان

گرفاات و پااس از اصااالح بعضاای مااوارد نهایتااا اعتبااار  علااوم تربیتاای دانشااگاه اصاافهان قاارار 
گرفاات. باارای پایااایی، ضااریب آلفااای  محتااوایی پرسشاانامه مااورد ترییااد همااه اساااتید قاارار 

 هااای روی یااع نمونااه تصااادفی از زوجااین شااهر اصاافهان باارای مقیاس کرونباااخ ایاان آزمااون باار
گردیاااااده اسااااات. تعهاااااد شخصااااای ، تعهاااااد 11، تعهاااااد اخالقااااای13مختلاااااف محاسااااابه 

(. در اعتیار یابی آزمون توس  شاه سایاه، بهرامای و 3111)عباسی مولید،  72/6ساختاری
کرونبااخ (، روایی محتوایی توسا  اسااتید دانشاگاه اصافهان ترییاد و آ3111محبی ) لفاای 

های حاضاار بااا اسااتفاده از آزمااون آلفااا  % بااه دساات آمااد.  پایااایی ایاان آزمااون باارای نمونااه11
/.(، 70/.(، تعهاد اخالقای )76کرونباخ در این پژوهش به شرح زیر است: تعهد شخصای )

 /.(.10تعهد ساختاری )
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( 3212) 1ایان پرسشانامه توسا  اولساون و همکااران پرسشنامه رضایت زناشویى انشری::
کوتااه 331ساخته شده است. اصل این پرسشنامه شامل  ای از  شاده سا ال اسات. ولای فارم 

کااه شااامل  مقیاااس اساات و  36ساا ال اساات. ایاان پرسشاانامه شااامل  57آن نیااز تهیااه شااده 
هااای ایاان پرسشاانامه شااامل: مسااائل شخصاایتی، حاال تعااارل، ماادیریت مااالی،  مقیاس
کودکاا فعالیت پروری، خااانواده و دوسااتان،  ان و فرزناادهااای اوقااات فرا اات، رابطااه جنساای، 

دهاای بااه ساا االت بااه  باشااد. پاسااخ گیااری مااذهب می هااای مساااوات طلباای، جهاات نقش
کی از رضااایت  باشاد. درایاان پرسشانامه سا ال ای می گ یناه 1صاورت لیکارت  کاه حاا هایی 

( باااااااه 55، 10، 15، 22، 21، 27، 20، 21، 37، 36، 2، 7، 1، 1، 2، 3زناشاااااااویی اسااااااات )
یاااد نمااره پاانج و بااه پاسااخها پاسااخ کاام نمااره یااع تعلااق می ی خیلاای ز گیاارد. در  های خیلاای 

کااه عاادم رضااایت زناشااویی را اناادازه می مقاباال در ساا ال ، 31، 32، 33، 1، 0، 5گیاارد ) هایی 
35 ،31 ،30 ،31 ،32 ،26 ،23 ،22 ،21 ،25 ،16 ،13 ،12 ،11 ،11 ،17 ،11 ،12 ،56 ،
یاد نمره یع و برای پاساخ خ( برای پاس57، 50، 51، 51، 52، 53 های خیلای  های خیلی ز

گرفتاه شاده اسات. نماره  -3شاود:  گاذاری مقیااس باه دو روش انجاام می کم نمره پنج در نظر 
کااه باارای ایاان منظااور نماارات فاارد در تمااامی  کلاای از رواباا  زناشااویی  ماااده  57نمااره رضااایت 

کلااای را تشاااکیل مطاااابق امتیاااازات درو شاااده در جااادول نااارم جماااع شاااده و نماااره رضاااایت 
کاااه ایااان نماااره، نماااره خاااام و بایاااد باااه نماااره  می محاسااابه نمااارات  -2تبااادیل شاااود.  tدهاااد. 

کااه ابتاادا مجمااوع نماارات باارای هاار یااع از مقیاس مقیاس هااای فرعاای بااه طااور  هااای فرعاای 
گانااه محاساابه می شااود.  تقساایم می 1شااود و ساا س مجمااوع نمااره هاار مقیاااس بااه عاادد  جدا

کمتار از  نمره تاا  16ی باین  ارضاایتی شادید همساران از روابا  زناشاویی، نمارهنشاانگر ن 16ی 
نشاانگر رضاایت  06تاا  56ی باین  نشانگر عدم رضایت از روابا  زناشاویی همساران، نماره 56

یاااد  76تااا  06ی بااین  نساابی و متوساا  از رواباا  زناشااویی همسااران، نمااره نشااانگر رضااایت ز
نشااانگر رضااایت فااوق العاااده از رواباا   76هااای باااالتر از  همسااران از رواباا  زناشااویی و نمره

                              
1. Olson, D. H., Fournier, D. G., & Druckman, J. M 
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کااااار پژوهشاااای، میاااازان روایاااای 3212زناشااااویی بااااین همسااااران اساااات. اولسااااون ) ( در یااااع 
 11/6پرسشنامه انری  را مورد بررسی قرار داد. میزان روایی پرسشنامه از طریق ایان مقیااس 

و  ( بااه دساات آمااده3171اعااالم شااد. روایاای و اعتبااار ایاان پرسشاانامه توساا  ساالیمانیان )
گااروه  گردیااد و ضااریب پایااایی آن از طریااق ضااریب آلفااا  33ساا س باار روی یااع  نفااری اجاارا 

که عدد  یاد بودن تعداد سا االت، باا اساتفاده از  21/6محاسبه شد  به دست آمد. به دلیل ز
گاروه  57ضریب همبستگی، تعداد  گردید و بر روی یاع  نفاری باه اجارا در  33س ال انتخاب 
کااه در ایاان آزمااون ضاار گردیااد و ضااریب پایااایی آورد  بااه دساات آمااد.  21/6یب آلفااا محاساابه 

کرونباااخ بااه شاارح زیاار  پایاایی ایاان آزمااون باارای نموناه های حاضاار ال اسااتفتده از آزمااون آلفاای 
/.(، 73/.(، ماااادیریت مااااالی )70/.(، حاااال تعااااارل )72اساااات: مسااااائل شخصاااایتی )

کودکاااان و 70/.(، رابطاااه جنسااای )76هاااای اوقاااات فرا ااات ) فعالیت فرزناااد پاااروری /.(، 
گیاااری 73هااای مساااوات طلباای ) /.(، نقش76/.(، خااانواده و دوسااتان )71) /.(، جهاات 

 /.(.71مذهبی )

 ها یافته

های توصیفی صمیمیت زناشویى و ابعاد آن  . شاخخ1جدول 
گروه با و بدون تجربه مشاوره پیش از ازدواج  در دو 

 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر

صمیمیت 
 زناشویى

 عاطفی

 با مشاوره
 11/5 3/53 زن
 63/0 1/52 مرد
 15/1 5/53 کل

 بدون مشاوره
 12/1 01/56 زن
 21/7 77/12 مرد
 51/0 2/56 کل

 با مشاوره روان شناختی
 12/5 51/53 زن
 73/5 01/51 مرد
 02/5 11/52 کل
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 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر

 بدون مشاوره
 61/5 11/12 زن
 62/1 0/12 مرد
 16/0 72/12 کل

 عقالنی

 با مشاوره
 65/5 77/53 زن
 77/1 51/52 مرد
 21/5 3/52 کل

 بدون مشاوره
 10/5 67/53 زن
 21/0 71/12 مرد
 0 5/56 کل

 جنسی

 با مشاوره
 15/5 77/53 زن
 03/1 17/52 مرد
 26/1 72/53 کل

 بدون مشاوره
 31/7 17/56 زن
 21/0 51/12 مرد
 65/7 56 کل

 بدنی

 با مشاوره
 15/5 77/53 زن
 11/0 21/53 مرد
 73/1 1/53 کل

 بدون مشاوره
 07/1 31/53 زن
 67/51 3/12 مرد
 11/0 33/56 کل

 معنوی

 با مشاوره
 33/7 61/51 زن
 11/0 21/53 مرد
 31/7 7/51 کل

 بدون مشاوره
 20/7 3/52 زن
 11/1 67/51 مرد
 22/1 61/57 کل

 با مشاوره زیبا شناختی
 21/1 21/56 زن
 13/0 1/53 مرد
 21/0 37/53 کل
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 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر

 بدون مشاوره
 02/1 11/53 زن
 51/7 57/11 مرد
 72/0 56 کل

 تفریحی -اجتماعی 

 با مشاوره
 06/0 0/56 زن
 13/0 1/53 مرد
 13/0 21/56 کل

 مشاورهبدون 
 35/1 1/56 زن
 62/7 27/11 مرد
 25/0 11/12 کل

 15/11 1/110 زن با مشاوره کل
 13/0 21/155 مرد

 
کاال  شااخص 3ابتادا در جادول  های توصایفی میاانگین و انحارا  اساتاندارد بارای نماره 

گاروه پاژوهش بارای  صمیمیت زناشویی و هریاع از ابعااد آن باه تفکیاع بارای هار یاع از دو 
کل ارائه شده است.   زنان، مرادن و به صورت نمره 

 

گروه با . شاخخ2جدول   و بدون تجربه مشاوره پیش از ازدواج های توصیفی تعهد زناشویى و ابعاد آن در دو 
 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر

تعهد 
 زناشویى

 شخصی

 با مشاوره
 02/2 61/22 زن
 17/1 51/21 مرد
 1 71/21 کل

 بدون مشاوره
 25/2 31/13 زن
 17/2 17/16 مرد
 11/2 71/16 کل

 با مشاوره اخالقی
 10/1 5/11 زن
 55/5 7/13 مرد
 23/1 11/12 کل
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 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر

 بدون مشاوره
 27/5 21/11 زن
 11/1 2/12 مرد
 31/5 67/11 کل

 ساختاری

 با مشاوره
 26/5 1/76 زن
 55/5 73 مرد
 16/5 01/76 کل

 بدون مشاوره
 32/5 1/01 زن
 53/5 77/02 مرد
 21/5 31/02 کل

 0 71/372 زن با مشاوره کل
 11/1 31/313 مرد

 
کال تعهاد  شاخص 2در جدول  های توصیفی میاانگین و انحارا  اساتاندارد بارای نماره 

گروه پژوهش ارائه شده است.  زناشویی و هریع از ابعاد آن به تفکیع برای هر یع از دو 

های توصیفی رضایت زناشویى و ابعاد آن  . شاخخ3جدول 
گروه با و بدون تجربه مشاوره پیش ا  ز ازدواجدر دو 

 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر

رضایت 
 زناشویى

 مسائل شخصیتی

 با مشاوره
 10/1 5/37 زن
 11/1 17/31 مرد
 11/1 11/37 کل

 بدون مشاوره
 57/5 17/30 زن
 21/5 1/37 مرد
 5/5 61/37 کل

 حل تعارل
 با مشاوره

 11/1 1/37 زن
 17/1 7/32 مرد
 73/1 71/31 کل

 71/1 71/30 زن بدون مشاوره
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 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر
 21/5 17/37 مرد
 5 1/37 کل

 مدیریت مالی

 با مشاوره
 5/1 21/31 زن
 13/1 17/31 مرد
 15/1 11/31 کل

 بدون مشاوره
 21/5 77/37 زن
 1/1 67/31 مرد
 77/1 22/37 کل

های اوقات  فعالیت
 فرا ت

 با مشاوره
 15/1 27/30 زن
 20/1 07/31 مرد
 65/1 12/37 کل

 بدون مشاوره
 11/1 11/30 زن
 16/1 11/30 مرد
 13/1 11/30 کل

 رابطه جنسی

 با مشاوره
 01/1 17/32 زن
 55/1 01/31 مرد
 15/1 3/31 کل

 بدون مشاوره
 10/2 31/35 زن
 20/1 1/31 مرد
 61/1 27/31 کل

 کودکان و فرزندپروری

 با مشاوره
 55/2 11/31 زن
 1/2 77/31 مرد
 03/2 11/31 کل

 بدون مشاوره
 62/1 17/30 زن
 17/1 37/37 مرد
 12/1 62/37 کل

 با مشاوره خانواده و دوستان
 10/1 07/37 زن
 01/1 32 مرد
 01/1 11/31 کل
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 انحراف معیار میانگین جنسیت گروه متغیر

 بدون مشاوره
 17/1 27/30 زن
 12/1 31 مرد
 7/1 51/37 کل

های مساوات  نقش
 طلبی

 با مشاوره
 21/0 0/15 زن
 22/1 1/10 مرد
 51/0 51/11 کل

 بدون مشاوره
 11/0 71/12 زن
 21/7 67/15 مرد
 17/0 5/11 کل

گیری مذهبی  جهت 

 با مشاوره
 7/1 7/31 زن
 31/2 71/30 مرد
 61/1 22/30 کل

 بدون مشاوره
 11/1 1/31 زن
 11/1 1/31 مرد
 02/1 21/31 کل

 ارتبا 

 با مشاوره
 11/1 1/37 زن
 17/1 7/32 مرد
 73/1 71/31 کل

 بدون مشاوره
 71/1 71/30 زن
 21/5 17/37 مرد
 5 1/37 کل

 کل

 با مشاوره
 53/21 21/301 زن
 11/25 71/371 مرد
 12/25 51/376 کل

 بدون مشاوره
 10/27 27/312 زن
 62/22 11/305 مرد

 37/21 5/302 کل
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کااال  شااااخص 1در جااادول  های توصااایفی میاااانگین و انحااارا  اساااتاندارد بااارای نماااره 
گاروه پاژوهش ارائاه شاده  رضایت زناشویی و هریع از ابعاد آن به تفکیع برای هر یع از دو 

 است.

واریانس آمیخته برای مقایسه ابعاد صمیمیت  . نتایج آزمون تحلیل4جدول 
 زناشویى در زوجین با و بدون تجربه مشاوره پیش از ازدواج

 متغیر
منبع 
 تغییرات

مجمو  
 مجرورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجرورات

f Sig 
مجرور 
 اتا

توان 
 آزمون

 عاطفی
 61/6 663/6 11/6 61/6 11/6 3 11/6 زوو

 26/6 62/6 20/6 22/3 61/12 3 61/12 گروه ˟زوو

 22/6 62/6 21/6 51/3 1/07 3 1/07 گروه

روان 
 شناختی

 32/6 62/6 21/6 23/3 63/22 3 63/22 زوو
 27/6 61/6 31/6 11/3 53/55 3 53/55 گروه ˟زوو

 76/6 22/6 63/6 50/0 211 3 211 گروه

 عقالنی
 67/6 661/6 76/6 31/6 11/1 3 11/1 زوو

 23/6 62/6 21/6 11/3 16 3 16 گروه ˟زوو

 13/6 65/6 35/6 25/2 7/10 3 7/10 گروه

 جنسی
 60/6 663/6 77/6 61/6 53/2 3 53/2 زوو

 22/6 61/6 30/6 60/2 23/06 3 23/06 گروه ˟زوو

 25/6 61/6 23/6 12/3 53/11 3 53/11 گروه

 بدنی
 22/6 62/6 21/6 51/3 53/52 3 53/52 زوو

 33/6 661/6 51/6 16/6 17/30 3 17/30 گروه ˟زوو
 23/6 62/6 25/6 12/3 53/17 3 53/17 گروه

 معنوی
 22/6 62/6 21/6 51/3 07/15 3 07/15 زوو

 00/6 62/6 67/6 11/1 321 3 321 گروه ˟زوو
 30/6 62/6 11/6 27/6 53/71 3 53/71 گروه

یبا شناختی  ز
 21/6 61/6 32/6 72/3 7/16 3 7/16 زوو

 52/6 61/6 61/6 37/1 01/21 3 01/21 گروه ˟زوو

 31/6 63/6 12/6 70/6 11/56 3 11/56 گروه
 32/6 63/6 52/6 01/6 01/37 3 01/37 زوو -اجتماعی 
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 متغیر
منبع 
 تغییرات

مجمو  
 مجرورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجرورات

f Sig 
مجرور 
 اتا

توان 
 آزمون

 11/6 65/6 31/6 17/2 11/05 3 11/05 گروه ˟زوو تفریحی
 23/6 62/6 21/6 10/3 01/71 3 01/71 گروه

 کل
 62/6 661/6 17/6 12/6 1/111 3 1/111 زوو

 52/6 61/6 61/6 31/1 11/1111 3 11/1111 گروه ˟زوو
 11/6 65/6 31/6 53/2 11/1556 3 11/1556 گروه

 

که تنها تفاوت معنادار بدست آمده بین  نشان می 5نتایج بدست آمده در جدول  دهد 
گروهای در صامیمیت روان شاناختی  گروهی مربو  باه تفااوت باین  گروهی، تعاملی و درون 

کاه میاانگین  هاای بدسات آماده نشاان می (. میانگینP   63/6و  F   50/0باشد ) می دهاد 
گااروه باادون تجرباااه  می 11/52گااروه بااا تجربااه مشاااوره پاایش از ازدواو  کااه بیشااتر از  باشاااد 

 (.  72/12باشد ) مشاوره پیش از ازدواو می

. نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته برای مقایسه ابعاد تعهد 5جدول 
 جربه مشاوره پیش از ازدواجزناشویى در زوجین با و بدون ت

منبع  متغیر
 تغییرات

مجمو  
 مجرورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجرورات

f Sig 
مجرور 
 اتا

توان 
 آزمون

تعهد 
 شخصی

 12/6 61/6 62/6 23/2 35 3 35 زوو
 12/6 663/6 15/6 65/6 23/6 3 23/6 گروه ˟زوو

 37/33 30/6 663/6 37/33 322 3 322 گروه

 تعهد اخالقی
 17/6 31/6 661/6 21/2 53/11 3 53/11 زوو

 61/6 6/6 21/6 663/6 661/6 3 661/6 گروه ˟زوو
 36/6 661/6 16/6 50/6 1 3 1 گروه

تعهد 
 ساختاری

 15/6 65/6 32/6 51/2 22 3 22 زوو

 67/6 65/6 01/6 23/6 53/2 3 53/2 گروه ˟زوو

 17/6 65/6 36/6 75/2 02 3 02 گروه

 نمره کل
 15/6 65/6 32/6 52/2 23/06 3 23/06 زوو

 61/6 663/6 15/6 65/6 3 3 3 گروه ˟زوو

 31/6 63/6 56/6 71/6 13 3 13 گروه
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گروهای بارای زوجاین در  نشان می 1نتایج بدست آمده در جدول  کاه تفااوت درون  دهد 
میاانگین زناان (. در این متغیر P 661/6و  F  21/2باشد ) متغیر تعهد اخالقی معنادار می

باشد. همهنین طبق نتایج بدست آمده  می 21/13با و مردان مساوی با  01/12مساوی 
گروهاای در تعهااد شخصاای معنااادار می در ایاان  .(P 663/6و  F 37/33باشااد ) تفاااوت بااین 
گااروه بااا تجربااه مشاااوره مساااوی بااا  گااروه باادون تجربااه مشاااوره  71/21متغیاار میااانگین  و 

یانس آمیخته برای مقایساه ابعااد  0در جدول  باشد. می 71/16مساوی با  نتایج تحلیل وار
 رضایت زناشویی در زوجین با و بدون تجربه مشاوره قبل از ازدواو آورده شده است.

 

ن تحلیل واریانس آمیخته برای مقایسه ابعاد رضایت . نتایج آزمو2جدول 
 زناشویى در زوجین با و بدون تجربه مشاوره پیش از ازدواج

 متغیر
منبع 
 تغییرات

مجمو  
 مجرورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجرورات

f Sig 
مجرور 
 اتا

توان 
 آزمون

مسائل 
 شخصیتی

 3 11/6 663/6 1/271 5766 3 5766 زوو
 51/6 60/6 60/6 10/1 00 3 00 گروه ˟زوو

 32/6 63/6 55/6 06/6 67/0 3 67/0 گروه

 حل تعارض
 71/6 32/6 661/6 07/7 02 3 02 زوو

 33/6 661/6 52/6 52/6 53/5 3 53/5 گروه ˟زوو

 53/6 61/6 61/6 35/1 67/01 3 67/01 گروه

 مدیریت مالی
 35/6 63/6 12/6 71/6 11/0 3 11/0 زوو

 60/6 662/6 70/6 62/6 11/6 3 11/6 گروه ˟زوو

 31/6 63/6 56/6 73/6 61/32 3 61/32 گروه

های  فعالیت
 اوقات فراغت

 13/6 65/6 35/6 32/2 07/23 3 07/23 زوو
 13/6 65/6 35/6 32/2 07/23 3 07/23 گروه ˟زوو

 30/6 62/6 11/6 27/6 22 3 22 گروه

 رابطه جنسی
 33/6 662/6 51/6 16/6 61/5 3 61/5 زوو

 20/6 61/6 31/6 11/3 7/35 3 7/35 گروه ˟زوو
 25/6 61/6 23/6 02/3 11/22 3 11/22 گروه

 31/6 63/6 11/6 12/6 61/5 3 61/5 زووکودکان و 
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 متغیر
منبع 
 تغییرات

مجمو  
 مجرورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجرورات

f Sig 
مجرور 
 اتا

توان 
 آزمون

 61/6 61/6 17/6 61/6 31/6 3 31/6 گروه ˟زوو فرزندپروری
 03/6 61/6 61/6 22/1 11/76 3 11/76 گروه

خانواده و 
 دوستان

 02/6 36/6 63/6 27/0 52 3 52 زوو
 60/6 662/6 71/6 36/6 07/6 3 07/6 گروه ˟زوو

 31/6 62/6 16/6 62/3 07/23 3 07/23 گروه

های  نقش
 مساوات طلبی

 50/6 60/6 60/6 03/1 02 3 02 زوو

 60/6 663/6 12/6 61/6 3 3 3 گروه ˟زوو
 20/6 61/6 31/6 1/3 67/320 3 67/320 گروه

گیری  جهت 
 مرهبی

 30/6 62/6 15/6 25/6 11/0 3 11/0 زوو
 23/6 62/6 25/6 12/3 01/2 3 01/2 گروه ˟زوو

 21/6 61/6 32/6 75/3 61/21 3 61/21 گروه

 ارتباط
 71/6 32/6 661/6 07/7 02 3 02 زوو

 33/6 661/6 52/6 52/6 53/5 3 53/5 گروه ˟زوو
 53/6 61/6 61/6 35/1 67/01 3 67/01 گروه

 کل
 6//76 36/6 63/6 15/0 3773 3 3773 زوو

 31/6 63/6 10/6 11/6 211 3 211 گروه ˟زوو
 20/6 61/6 32/6 77/3 3206 3 3206 گروه

 
گروهاای زوجااین در  نشااان می 0نتااایج بدساات آمااده در جاادول      کااه تفاااوت درون  دهااد 

(، P 661/6و  F   07/7(، حااااال تعاااااارل )P 663/6و  F   1/271مساااااائل شخصااااایتی )
کاااال P 661/6و  F   07/7(، ارتباااا  )P 63/6و  F   27/0خاااانواده و دوسااااتان ) ( و نمااااره 

کااااااه در تمااااااامی مااااااوارد  ( معنااااااادار میP 63/6و  F   15/0رضااااااایت زناشااااااویی ) باشااااااد 
کل )زنان    میانگین که شامل نمره  (، ارتباا  21/376و مردان    0/302های بدست آمده 
(، 1/31و ماردان   12/37(، خاانواده و دوساتان )زناان  71/31 و ماردان  20/37)زنان  

و  11/30( و مساااائل شخصااایتی )زناااان  71/31و ماااردان   20/37حااال تعاااارل )زناااان  
گروهای  ( می61/31مردان   کرده اند. همهنین تفاوت بین  کسب  کمتری  باشد، زنان نمره 



 4044بهار ، 04شماره ، 24جلد ، پژوهشهای مشاوره .................................................................................... 242

 

کودکان و فرزند پروری ) گروه باا  ی( معنادار مP 61/6و  F   22/1در بعد  که میانگین  باشد 
گروه بدون تجربه مشاوره )11/31تجربه مشاوره )  باشد. ( می62/37( بیشتر از 

 گیری بحث و نتیجه
هد  پژوهش حاضر مقایسه ابعاد صمیمیت، تعهد، و رضایت زناشویی در زوجاین باا 

گروه کاه باین  اد باا و بادون هاای افار و بدون تجربه مشاوره قبل از ازدواو بود. نتایج نشاان داد 
گاروه باا  تجربه مشاوره پیش از ازدواو در بعد صامیمیت روان شاناختی تفااوت وجاود دارد و 

گاروه بادون تجرباه مشااوره  تجربه مشاوره پیش از ازدواو دارای میاانگین بااالتری نسابت باه 
کاه ا ار 3122ای و همکاران ) پیش از ازدواو است. در همین راستا مطالعه هزاوه ( نشان داد 

کااه در حااال اجراساات بساایار پااایین  هااای آموزشاای پاایش از ازدواو بااه شاایوه شاای دورهبخ ای 
کرد با توجه به اینکه در جلساات مشااوره پایش  باشد. در تبیین این یافته می می توان ا هار 

های پاااژوهش  گاااذارد. در رابطااه باااا نموناااه از ازدواو، آمااوزش بااار افااازایش صاامیمیت تااار یر می
گااروزی بارای زوجاین حاضر با توجه به اینکه  براسااس مادل افازایش صامیمیت زناشاویی با

کار شده است. به نظر می رسد با توجه باه نتیجاه باه دسات آماده در بعاد صامیمیت  اجرا و 
کردناد. باه دلیال محادود باودن  یافت  روان شناختی آموزش بیشتری نسبت به دیگر ابعاد در

یافاات  زوو جلسااه و تمرکااز جلسااات باار حاال مسااائل بااین 5ایاان جلسااات بااه  هااا، و عاادم در
و تبیااین  بیناای پیشهااای الزم مربااو  بااه تمااام ابعاااد ایاان مهااارت، ایاان نتااایج قاباال  آموزش

که برای رسایدن باه تغییار رفتاار 3122ای و همکاران ) است. هزاوه ( نیز به این یافته رسیدند 
شی پایش از های آموز نسبتا پایدار در زوجین جوان و ارتقای سطح سالمت آنان باید به دوره

کاه ایان آموزش هاا موجاب  ازدواو توجه بیشتری شاود و همهناین باه ایان یافتاه نیاز رسایدند 
کناار ایان  گاهی و نگرش زوجاین در حاد قابال قباول و ماورد انتظاار نباوده اسات. در  افزایش آ

کا می و همکاران ) )بیانگر این ماورد باود  3115خالح آموزشی همهنین مطالعات حاجی 
مشاوره پیش از ازدواو در زوجین در ایجاد تغییر پایدار در بلناد مادت ماو ر  که برنامه آموزش

کمباود جلساات  نبوده اند. به عبارتی نتایج این پژوهش کاه  هاا بیاانگر ایان ماورد باوده اسات 
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کامل دوره های آموزشی ماانعی اساسای بارای  مداخله و یا عدم همکاری زوجین برای اتمام 
کنار این موارد همهنین میرسیدن به نتایج مطلوب بوده اس توان به این مورد اشااره  ت. در 

که بررسی هد  کاه بیشاتر ایان زوجاین  کرد  های زوجین از مشاوره پیش از ازدواو نشان داد 
نفار( بارای  26نفار( و انتخااب درصاد تناساب بااهم ) 26با هد  شناخت نسبت باه همسار )

کرده بودند. در جلسات مشاوره با این  هاایی  زوجین بیشتر به بررسای ویژگیمشاوره مراجعه 
مانند تناسب سنی، فرهنگی، شخصیت و موارد از این قبیل پرداختاه شاد باه عباارتی ایان 

یافت نکرده زوجین آموزش کافی در  اند.  های مرتب  با افزایش صمیمیت به حد 
کاه فقا  در بعاد تعهاد شخصای تفااوت معناادار وجاود دارد  یافته دیگر پژوهش ایان باود 

گروه بدون تجربه مشاوره پیش از ازدواو بیشاتر نتایج  که میانگین تعهد شخصی  نشان داد 
کاه نتاایج پژوهش گروه با تجربه مشااوره پایش از ازدواو اسات. در صاورتی  هاای مختلاف  از 

کااه برنامااه یاات بهبااود ساااختار تعهااد زناشااویی در  نشااان داده اساات  های آموزشاای بااا محور
د در زوجین شاود )زنگناه مطلاق، بنای جماالی، احادی و تواند منجر به بهبود تعه زوجین می
کااه یکاای از  (. بنااابراین می2662، 1ن پترسااون و همکاااران3120حاااتمی،  گفاات  تااوان اینگونااه 

گااروه بااا تجربااه مشاااوره پاایش از ازدواو تااا  دالیاال عاادم بدساات آماادن نتااایج معنااادار باارای 
کردن تعهاد در آنهاا  های الزم در مورد تسهیل تواند ناشی از عدم آموزش حدودی می و پایدار 

گااروه باادون تجربااه مشاااوره پاایش از ازدواو بااه  باشااد. امااا در تبیااین اینکااه تعهااد شخصاای 
گروه باا تجرباه مشااوره پایش از ازدواو می تاوان باه ایان  باشاد، می صورت معناداری بیشتر از 

که تعهد شخصی بیشتر بیانگر میل به تعهد به همسرش براسااس جاذ کرد  ابیت مورد اشاره 
یلاااوگبی، هاااال و لاااوکزا  طااار  مقابااال می کاااه بیشاااتر نتیجاااه 2631، 2باشاااد )و (. جاااذابیتی 

باشااد. بنااابراین نتیجااه بدساات  عالقمنادی بااه  اااهر و صاامیمیت برقاارار شااده بااه همساار می
کاه مساتقل از ارائاه مشااوره یاا عادم مشااوره پایش از  گروهی اسات  آمده ناشی از تفاوت بین 

که جاذابیت بیشاتر یاع خصیصاه و ویژگای اسات ازدواو باشد. در همین راست ا بیان شده 
                              
1. Peterson, B. D., Eifert, G. H., Feingold, T., & Davidson, S 
2. Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P 
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کمتر باا ماداخالت  که براساس عالیق و سیلقه افراد در رواب  زناشویی مشخص می شود، و 
(. و در مقایسااه زوجاای 2635، 1و همکااران هاای پاایش از ازدواو ارتباا  دارد )نااوا  و آموزش

که زنان در مقایس ه با مردان در بعاد تعهاد اخالقای باه نمرات تعهد زناشویی نتایج نشان داد 
کااه تعهاااد  صااورت معناااداری میااانگین بااااالتری دارنااد در همااین رابطااه بیاااان شااده اساات 
کمال اخالقی و مذهبی افراد مربو  است. هسته مرکزی این عقیاده ایان مفهاوم  اخالقی به 

که مرباو  با که تعهد اخالقی فرد به ازدواو و همسرش از شرافتمندی فرد  ه قاول و وجود دارد 
قرارهای قبلی و همهنین اعتقادات اخالقی و مذهبی وی اسات، نشارت میگیارد )شایلدز 

کمتار ماردان نسابت باه زناان 2632، 2و همکاران کنار این موارد در توجیه تعهد اخالقای  (. در 
یشاااه می کاااه در مااااده  تاااوان باااه ر کااارد  قاااانون حمایااات از  30های ماااذهبی و قاااانونی آن اشااااره 

امکاان چناد همساری را بارای ماردان باا شارایطی مانناد رعایات  3111 خانواده مصوب سال
که چند همسری برای زناان شارعا و قاانون  کرده استن در حالی  عدالت بین همسران تایید 
کاه  منع شده است. همهنین در مقایسه باین ابعااد رضاایت زناشاویی نیاز نتاایج نشاان داد 

کودکان و فرزند پروری م گروهی در بعد  گاروه باا تجرباه تفاوت بین  که میاانگین  عنادار است 
گروه بدون تجربه مشاوره می  11باشد. با توجه به اینکه از نظر تعاداد فرزناد  مشاوره بیشتر از 

گروه با تجربه مشاوره بدون فرزناد بودناد،  گاروه مشااوره رفتاه دارای  26زوو از  فرزناد و  3زوو از 
گااروه مشاااوره رفتااه دارای  1 کریماای  د. در ایاان راسااتا یافتااه پژوهشفرزنااد بودناا 2زوو از  هااای 

کاااارول و دوهرتااای3125 اااانی و اساااماعیلی ) کاااه بیاااانگر ا ربخشااای برناماااه2661) 3( و  های  ( 
کااااهش تعاااارل و افااازایش مهارت هاااای زنااادگی  مشااااوره پااایش از ازدواو بااار بهباااود رابطاااه، 

گااروه  باشااد، همسااو بااا یافتااه پااژوهش حاضاار می می باشااد. در تببااین ایاان یافتااه ومقایسااه دو 
که از جمله برنامه می کرد  که در مشااوره توان به این اشاره  ای پایش از ازدواو ه های آموزشی 

گرفتاااه می هاااای حااال تعاااارل،  های پیراماااون تکنیع شاااود، مداخلاااه بااارای زوجاااین در نظااار 

                              
1. Nowak,N. T., Weisfeld, G. E., Imamoğlu, O., Weisfeld, C. C., Butovskaya, M., & Shen 
2. Shields, J., Scott, D., Bishop, J. W & Goelzer, P 
3. Carroll, J. S & Doherty, W. Y 
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(. باار پایااه همااین 3125هااای ارتباااطی و.. اساات )جمشاایدیان نااائینی و همکاااران،  مهارت
کااه زوجااین می هااا می مهارتهااا و آموزش هااا و بحااران روباارور بااه صااورت  تواننااد باار چالش باشااد 

کنناد و از باروز و رشاد تعاارل جلاوگیری  شوند و به حال و فصال آنکارآمدی روبرو  هاا اقادام 
کااه شاارکت در برنامااه کننااد.( بنااابراین می کاارد  های آمااوزش مهااارت حاال  تااوان بااه ایاان اشاااره 

تواناااد  پروری ساااهلگیرانه و مساااتبدانه می های فرزناااد مسااائله باااا بهباااود روابااا  و تغییااار شااایوه
کیفیت رواب  والدهای مطلو موجب افزایش تجربه پیامد فرزناد و -ب توس  فرزندان، بهبود 

کااه از ایاان یافتااه _  تبعااات مطلااوب رواناای گااردد. آنهااه  هااای پااژوهش برداشاات  اجتماااعی 
که برنامه می یاادی در مهاارت شود این است  آماوزی  های مشااوره پایش از ازدواو تاا حادود ز

کااه می کاارده اساات،  های مشاااوره پاایش از  هتوانااد نقطااه قااوت برناماا فرزنااد پااروری موفااق عماال 
که آیا بین ابعاد رضایت زناشاویی در افاراد  گرفته شود. س ال پژوهشی این بود  ازدواو در نظر 
کااه در ایاان راسااتا  بااا و باادون تجربااه مشاااوره پاایش از ازدواو تفاااوت معناااداری وجااود دارد؟ 

کااه بااه صااورت معناااداری زنااان در ابعاااد حاال تعااارل و ارتبااا   مقایسااه جنساایت نشااان داد 
کارده کساب  کمتاری  اناد. در تبیاین ایان تفااوت و بار اسااس دیادگاه فمینیساتی ازدواو  نمره 

برای زنان امری سارکوبگر و بار اسااس یاع محای  ب رگتار اجتمااعی بای نصایب از امتیاازات 
که تسل  ماردان در داخال خانواده مردانه دانسته شده است. فمینیست هاا  ها بر این باورند 

گسااتر کااه نااه طبیعاای و نااه اجتناااب ناپااذیر  دهبخشاای از یااع نظااام  تر قاادرت مردانااه اساات، 
که ه ینه  (.3226، 1هایی را برای زنان در پی دارد )فری است، 

تواناد منباع لاذت و یاا در مقابال  در نهایت اینکه، رابطه زناشویی برای همه افاراد هام می
ضاااروری باااه نظااار های مشااااوره پااایش از ازدواو  منباااع نااااراحتی باشاااد. بناااابراین لااا وم برناماااه

هااایی جهاات بررساای ا ااربخش بااودن یااا نبااودن ایاان  رسااد. بااا ایاان دلیاال، انجااام پژوهش می
شااود. در  ها جهاات انجااام اقاادامات اصااالحی یااع اولویاات پژوهشاای محسااوب می برنامااه

گروه با تجرباه و بادون تجرباه مشااوره در  که بین  همین راستا نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

                              
1. Ferre, M. M 
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زناشاااویی )اخالقااای و سااااختاری( و رضاااایت زناشاااویی )مساااائل ابعااااد صااامیمیت و تعهاااد 
هاااای اوقاااات فرا ااات، رابطاااه جنسااای، خاااانواده و  شخصااایتی، مااادیریت ماااالی، فعالیت

گیری مذهبی( تفاوت معنااداری وجاود نادارد.  دوستان، نقش های مساوات طلبی، جهت 
کاردن مشااوره کاه باازنگری و  نای  دواو و در نظار های پایش از از این یافته بیانگر ایان اسات 

های جدیدتر و  نی تر برای مشاوران این حاوزه یاع اولویات پایش روی نهادهاا  گرفتن برنامه
باشد. همهنین نتایج پژوهش حاضار نشاان  های خدمات رسان در این حوزه می و سازمان

گاروه بادون تجرباه مشااوره پاایش از  گاروه باا تجرباه مشااوره پایش از ازدواو نسابت باه  کاه  داد 
کننااد. ایاان یافتااه نشااان  ر فرزنااد پااروری میاازان رضااایتمندی بیشااتری را تجربااه میازدواو د

کاه برنامااه می های مشااوره پاایش از ازدواو در ایان حاوزه تااا حادودی بااا موفقیات همااراه  دهاد 
 بوده است. 

گااروه  ایان پاژوهش شااامل محادودیت هایی باه شاارح زیار بااود: نخسات اینکاه در رابطااه باا 
کنناادگان دو مرکااز شاارکت داده شاادند، دارای تجربااه مشاااوره قباال ا ز ازدواو فقاا  مراجعااه 

کاز مشاااوره محاادودیت وجااود  بناابراین در تعماایم دهاای باه مراجعااان پاایش از ازدواو سااایر مرا
گاروه باا تجرباه  گیری طولی نتاایج بارای  دارد. با توجه به مقطعی بودن پژوهش، امکان اندازه 

بعد از مشاوره وجود نداشت. با ماورد توجاه  مشاوره پیش از ازدواو و مقایسه تغییرات قبل و
کاااز مشااااوره در  های پاااژوهش حاضااار پیشااانهاد می قااارار دادن محااادودیت گاااردد از تعاااداد مرا

هااااای آتاااای از  شااااود در پژوهش هااااای آتاااای اسااااتفاده شااااود. همهنااااین پیشاااانهاد می پژوهش
ازدواو  تر روند تغییرات زوجاین باا تجرباه مشااوره پایش از مطالعات طولی برای بررسی دقیق

کاااربردی پااژوهش حاضاار عبااارت اساات از اینکااه بااا  گااردد. از جملااه پیشاانهادات  اسااتفاده 
توجاااه باااه نتاااایج باااه دسااات آماااده ماااداخالتی جهااات بهباااود صااامیمیت زناشاااویی، تعهاااد و 

که معنادار نشده گرفته شود. رضایت زناشویی در ابعادی   اند در نظر 

 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای  شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خود را اعالم نمودناد و تمامی شرکت 
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 ها داده شده است. اطمینان الزم در مورد محرمانگی اطالعات به آن
نویسنده مسئول تمامی مراحل فرایند پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت سهم نویسندگان: 

 نموده و مسئول نگارش مقاله است.
پژوهشاای نویساانده مساائول تحاات ی  هایاان مقالااه همسااو بااا برنامااه هسااتحمایششت مششالی: 

مقایسه ابعاد صمیمیت، تعهد و رضایت زناشویی زوجین با و بدون تجربه مشااوره »عنوان 
ها را تقباال  و نویسااندگان ه ینااه معناوی جااایی نبااوده-تحاات حمایاات مااالی« قبال از ازدواو

 نموده اند.
گوناه تضاااد بااا منااافع شخصاای یاا یافتااهتعشارض منششافع:  ا سااازمانی های ایاان مطالعااه هاای  

 ندارد.
کلیقدردانی:  کاه باا شارکت خاود در پاژوهش، باه ی  هاز  زناان و ماردان مترهال شاهر تهاران 

گزاری می کردند، س اس  کمع   شود. روند اجرای طرح 

 منابع
یکرد روانی_آموزشای مبتنای بار شاناختی_رفتاری و ارتباا  درماانی (. 3115اعتمادی، ع. ) بررسی و مقایسه ا ر بخش رو

کز مشاوره در شهر اصفهان زوجین مراجعهبر صمیمیت  . پایان نامه دکتری، دانشاگاه تربیات معلام، کننده به مرا
گروه مشاوره.    دانشکده روان  شناسی و علوم تربیتی، 

کا می، ان محمادی، ر، حساینی،  . ) گااهی دختاران. مجلاه 3115حاجی  (. بررسای تار یر مشااوره قبال از ازدواو بار آ
 .21-366(. 12) 31، یراندانشگاه علوم پزشکی ا

هاای پایش از ازدواو بار رشاد فاردی  (. ا ربخشای آماوزش مهارت3125جمشیدیان نائینی، ین یونسای،  ن قاادری، ز. )
 .322-311(، 21) 0، درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندختران مجرد. 

(. ا ربخشی زوو درماانی مبتنای بار پاذیرش و تعهاد 3120زنگنه مطلق،  ن بنی جمالی، شن احدی، حن حاتمی، ح. )
 33، تربیتاای زنااان و خااانواده_  فصاالنامه فرهنگاای و هیجااان محااور باار بهبااود سااازگاری و تعهااد زناشااویی زوجااین. 

(11 .)16-366. 
(. ارائاااه مااادل ازدواو رضاااایتمند در فرهناااگ ایرانااای. 3121فتحااای، ان اسااامعیلی، من فااارحبخش،   و دانشااا ور، م. )

 .33-27(، 2) 36.شناختی فصلنامه پژوهش در سالمت روان
گ یناای در بااین دانشااجویانن معیا3122فضاال الهاای قمشاای، س و ملکاای توانااا، م. ) هااا.  هااا و الویت  ر (. فرهنااگ همساار 

 .315-313(، 3) 0، فصلنامه و فرهنگ در دانشگاه اسالمی
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(. تادوین 3112آبادی، ع.، فارح بخاش،   و احیاایی،  . ) ی، پ.، اسمعیلی، م.، فلسفی ناژاد، م.، شافیعکریمی  ان
کننااده  بینی پیشهااای معنااوی و اخالقاای  محتااوای مشاااوره قباال از ازدواو باار مبنااای شناسااایی عواماال و مهارت

 .323-312(، 7) 2، زن و مطالعات خانوادههای تبریز.  ازدواو موفق در بین زوو
یکارد شاناختی بار نارضاایتی زناشاویی(. 3171لیمانیان، ع. ا. )س . پایاان بررسی تار یر تفکارات  یار منطقای براسااس رو

کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روان  شناسی و علوم تربیتی. نامه 
جاااین شاااهر (. بررسااای رابطاااه رضاااایت جنسااای و تعهاااد زناشاااویی زو3111شااااه سااایاه، من بهرامااای،  ن محبااای، س. )

 .211-211( 33) 51، علمی پژوهشی اصول بهداشت روانیاصفهان. مجله 
کیاااانی جااام، ن. ) کرایااای، ا و  های ارتبااااطی باااه عناااوان پااایش  های زناشاااویی و اساااناد (. اساااتاندارد3120شاااهبازی، من 

 .22-52، 5، شناسی خانواده روانهای سازگاری و ناسازگاری زناشویی زنان. مجله  بین
گروهی واقعیت درماانی بار تعهاد زناشاویی زوجاین شهرساتان خمینای (. 3111ح. ) عباسی مولید، بررسی تر یر آموزش 

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده  شناسی. ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشهر. پایان نامه 

داری در رضاااایت جنساااای و (. دیاااادگاه مشااااوران و روان درمااااانگران دربااااره نقاااش دیاااا3127مااادنی، ی، و مااارادی، ز. )
کیفی.   .311-370(، 00) 37، های مشاوره پژوهشصمیمیت زناشویی مراجعین: یع پژوهش 

(. تاار یر آمااوزش پاایش از ازدواو باار میاازان رضااایت 3126منصااوری نیااا، آن اعتمااادی، عن فاااتحی زاده، من حساان پااور، ا. )
 .01-71(، 32) 0، شناسی های نو در روان یافتهزناشویی زوجین شهر اصفهان. 

گیاااری ارزشااای توساااعه محاااور معلماااان و عوامااال 3112میااار فاااردی، ان احمااادی، س و رفیعااای بلاااداجی، ز. ) (. جهااات 
 33(، فصاالنامه مطالعااات فرهنااگ و ارتباطااات)پااژوهش نامااه فرهنگاای اجتماااعی و اقتصااادی تر یرگااذار باارآن. 

(51 ،)327-227. 
کااااا م ای، م.من شاااایر هاااازاوه بخشاااای برنامااااه  (. بررساااای ا ر3122ده، من مجااااذوبی، م.م. )زا احمدی، سن روشاااانایی، قن 

کز مشاوره قبل از ازدواو استان همدان بر مبنای تئوری عمل منطقی. مجلاه  دانشاگاه علاوم پزشاکی آموزشی مرا
 .253-257(، 1) 1، فسا

جااین های ازدواو موفااق در زو هااای صاامیمیت ازدواو بااا شاااخص بررساای رابطااه خاارده مقیاس(. 3123هوشاامند، ش. )
کارشناسی، دانشگاه مرا ه، دانشکده علوم تربیتی و روانشهرستان مرا ه  شناسی.  ، پایان نامه 

Abanyam, N. L., Sambe, N., & Avanger, M. Y. (2014). A Sosiological Analysis of 

the impact of premarital  and marital Counseling in preventing the Global 

Trend of Divorce. American International Journal of Research Humanities, Arts 

and social Sciences, 5 (1), 130-136. 

Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The Conceptualization of marital commitment 

an integrative analysis. Journal of personality and social psychology, 72 (5), 

1177-1196. 

Bagarozzi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage: A clinicians handbook. 

Brunner-Routledge. 



 241 .................................................................... ...  مقایسه ابعاد صمیمیت، تعهد، و رضایت زناشویی در زوجین

 

Carroll, J. S., & Doherty, W. J. (2003). Evaluating the effectiveness of premarital 

prevention program: A meta- analytic review of outcome research. 

Interdisciplinary Journal of Applied Family Science, 52 (2), 105-118. 
Edalati, A., & Redzuan, M. R. (2010). Perception of Women to Wards Family 

Values and their marital satisfaction. Journal of American science, 6 (4), 132-

137. 

Esere, M. O., Yeyeodu, A.,& Oladun, C. (2014). Obstacles and suggested Solutions to 

effective Communication in Marriage as expressed by Marriage Adults in Kogi 

State. Nigeria Journal Procedia- social and Behavioral Sciences,114: 584-59. 

Etemadi, O., Navzbinehad, S. H., Ahmadi, S. A., &Farzad, V. (2006). A Study on 

the Effectiveness of Cognitive-Behavior Couple Therapy on Couple’s Intimacy 

That Refer to Counselling Centers in Esfahan. Psychological Studies Faculty of 

Education and Psychology, Alzahra University, 2 (1, 2), 69-87.  
Farnam, F., Pakgohar, M.,& Mir-Mohammadali, M. (2011). Effect of pre-marriage 

counseling on marital satisfaction of Iranian newlywed couples: a randomized 

controlled trial. Sexuality & culture, 15 (2), 141-152. 

Ferree, M. M. (1990). Beyond separate spheres. Feminism and family research. 

Journal of Marriage and the Family, 52, 866–884. 
Hou, Y., Jiang, F. (2018). Marital commitment, Communication and marital 

satisfaction: An analysis based on actor-partner interdependence model. 

International Journal of psychology, 3 (54), 369-376. 

Johnson, M. p. (1999). Personal, moral, and structural commitment to relationships. 

In Handbook of interpersonal commitment and relationship stability, 73-87. 

Kapinus, C. A., & Johnson, M. P. (2003). Utility of family life cycle as theoretical 

and empirical tool: Commitment and family life-cycle stage. Journal of family 

Issues, 24 (2), 155-184. 

Kelley, H. H., & Thibaut, J. W. (1978). Inter personal relations: A Theory of 

interdependence. New York: Wiley.  

Larson, J. H. (2004). Innovations in in marriage education: Introduction and 

challenges. Family Relations, 53, 421-424. 

Michel, A. (2006). Role masculins-Feminin in family in formation surless science. 

Social Fererros, 27 (4), 9-123. 
Morris, M. L., McMillan, H. S., Duncan, S. F., & Larson, J. H. (2011). Who Will 

attend? Characteristics of Couples and individuals in marriage education. 

Marriage & Family Review, 47 (1), 1-22. 

Nelson, J. A., Kirk, A. M., Ane, P. & Serres, S. A. (2011). Religious and spiritual 

Values and moral Commitment in marriage: Untapped Resources in Couples 

Counseling. Journal of Counseling and Values, 228-246.  

Nowak, N. T., Weisfeld, G. E., Imamoğlu, O., Weisfeld, C. C., Butovskaya, M., & 

Shen, J. (2014). Attractiveness and spousal infidelity as predictors of sexual 

fulfillment without the marriage partner in couples from five cultures. Human 

Ethology Bulletin, 29 (1), 18-38. 



 4044بهار ، 04شماره ، 24جلد ، پژوهشهای مشاوره ..................................................................................... 244

 

Olson, D. H., Fournier, D. G., & Druckman, J. M. (1989). Families California. Sage 

publication. 

Peterson, B. D., Eifert, G. H., Feingold, T., & Davidson, S. (2009). Using 

acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: A case study 

with two couples. Cognitive and Behavioral Practice, 16 (4), 430-442. 

Shields, J., Scott, D., Bishop, J. W., & Goelzer, P. (2012). Pay perceptions and their 

relationships with cooperation, commitment, and intent to quit: A field 

study. International Studies of Management & Organization, 42 (1), 68-86. 

Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New Scales for assessing the 

quality of marriage and similar dyads. Journal of marriage and the family, 38, 

15-28.  

Stanly S. M., Amato, P., Johnson R, Christine A, Markman H. (2006). Premarital 

education, marital Quality, and marital Stability: finding from a large, random 

household survey. Journal Fam psychol, 20 (1), 26-117. 

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119- 

135. 
Stutzman, S. (2011). Premarital counseling and culture: A narrative inquiry of 

couples' insights. Graduate Theses and Dissertations. Lowa State University, 

10-391. 
Tyiagarajan, G. D., & Nigesh, S. (2013). Role of infertility, emotional Intelligence 

and resilience on marital satisfaction among India Couples. International 

Journal of Aplied psychology, 3 (3), 7-31. 

Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. S. (2018). Efficacy of Emotion-Focused Couples 

Communication Program for Enhancing Couples’ Communication and Marital 

Satisfaction Among Distressed Partners. Journal Contemporary 

Psychotherapy, 48, 79–88. 

Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). Marital paradigms: A 

conceptual framework for marital attitudes, values, and beliefs. Journal of 

Family Issues, 36 (2), 188-211. 

 
 


