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طور  شرده و اره ( انتخاب4031بهار ) های در مرحله عقد ساکن شهر یزدهدفمند از بین زوب

گررررروه  کنترررررل  هررررر  گررررروه آزمررررایش و  زوب( جررررایگیری شرررردند. سرررر    41تصررررادفی در دو 
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آزمرون و  آزمرون، پ  ی رضایت زناشوی  انریچ را در سره مرحلره پیشهر دو گروه پرسشنامه
گررروه از طریررق آزمررون تحلیرر  واریرران   پیگیررری تیمیرر  نمودنررد. در پایرران، تفرراوت بررین دو 

: نترای  نشران داد کره میرانگین نمررات رضررایت هاایافتاه .مخرتل  مرورد مقایسره قررار گرفرت
گرررروه آزمرررایش در مرحلررره پررر زناشررروی  زوب آزمرررون افرررزایش معنررراداری یافتررره اسرررت هرررای 
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 کند. در دوران عقد را ت یید می ها زوبار رضایت زناشوی   ازدواب ار اساس مدل اولسون
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 مقدمه 
ار یممات تممام زنمدگی اسمد.  بم  از ازد اج  مدرت   اختیترین تصمم کی از مهمیازد اج 

کرد؛ امما پم    ساختارها  مشک یتوان از تشکار اسد   مییر  بسیگمیدر تصم زا دور  
گرفد، از ازد اج، هنگامی کمرد یر ایيمهما ت تموان در آننمدرت ممی به که ساختارها شک   جماد 

کمه ی  رخ مین دلیها به اار  از طالقیبس (.3111رمحمد صاد ی، ی)م بمرا   هما ز جدهمد 
ی ما غالبًا زندگی مشترک یم  ز ج بما  ی خوبی ندارند. در جامعه ازد اج آماده نبوده   رابطه

ی میمان دختمر   قمد دائمم، رابطمهی عشود. در ا ع پ  از خوانمدن صمی هدوران عقد آغاز می
(. در فرهنمگ ایرانمی دوران عقمد بمه 3111شود )فتموگرافی، ای مشر ع    انونی میپسر رابطه

گفتممه مممی کممه بمما عقممد ازد اج آغمماز مممیدورانممی  شممود   بمما شممر ع زنممدگی مشممترک پایممان شممود 
کثر افراد ازد اج را ی  تصمیم می یابد. بهمی تقماد متخصصمان، دانند امما بمه اع طور سنتی ا

که نامزدی در ادامهازد اج ی  فرایند اسد؛ بنابراین همان شمود ی آشمنایی باعمم ممیگونه 
کارکردهمای آشمنایی در عمین تمدا م، عمیمق تمر شمود، دوران عقمد همم تمر   شمفافتا اهداف   

کارکردهای نامزدی در عین تدا م، عمیقباعم می که اهداف     تر شوند.تر   شفافشود 
کممه عبارت دوران کممارکرد منحصممر بممه خممود را نیممز دارد   -انممد از: الممف عقممد سممه ضممرورت   

تعام  بما خمانواده همسمر )موضموعات بمين  -شناخد جنسی،   ج -آمادگی ا تصادی، ب
(. 3112ی اصممملی( )میمممر محممممد صممماد ی، هممما   موضممموعات مربممموا بمممه خمممانوادهخمممانواده

 همما ز جگیممری ر ابمم  در دوران عقممد بممر رفتارهمما   برخوردهممای بعممدی وگممونگی آغمماز   شممک 
همما را تحمد تمممثیر مابممد یما منفممی خمود  ممرار دهممد همما   خمانوادهتوانممد ز جاثرگمذار اسممد   ممی

ی مفیمممدی بمممرای دختمممر   پسمممر اسمممد تممما ی دوران عقمممد، تجربمممه(. تجربمممه3111)جعفمممری، 
ی مشترک آماده شموند. بنمابراین ونان مه آشنایی   پيوند خود را عمق بخشیده   برای زندگ

کارکردهممای ایممن مرحلممه غفلممد نممموده   یمما مراحمم  ازد اج به صممورت فشممرده دنبممال شممود،  از 
هما تمر از آنهمسران آینده از تجارب حیاتی محر م شده   امکان شمناخد   پيونمد مناسمب

گذار از خانوادهشود. دوران عقد، دورهسلب می جدیمد اسمد. در  یی اصلی به خانوادهی 
همما  جممود دارد؛ ایممن دوران احتمممال بممروز مسممائ    مشممکالتی بممين عممر س   داممماد   خممانواده
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که جایگاه   مو عید فرد در حال ت یير اسد )میرمحمد صاد ی،   (.3112ورا
بسمتگی در  همای دلی فعمال شمدن سمب ( دوران عقمد را دوره3112امانی   همکماران )

از هممدیگر مخصوصمًا  هما ز جی عقمد بمرای شمناخد ه به مرحلهدانند   توجساالن می بزرگ
انگیمز عنوان عوامم  ومالش بسمتگی بمه همای دلهای ناسمازگار   سمب   اره در شناخد طرح

همای بمين فمردی را در پيشمگیری از مشمکالت بعمدی مم ثر   ها   تعارضگیری تنشدر شک 
 نمایند.ضروری توصیف می
کریمی ثانی   همکاران، ؛ به ن3222) 1ا لسون   ا لسون کننمد ( پيشنهاد ممی3112ق  از 

کیفیممد ر ابمم  زناشممویی   ازد اج موفممق از طریممق عواممم   بمم  از ازد اج  ابمم  پيش بينممی  کممه 
کیگر را بهتمممر ب ذی بممم  از شمممر ع زنمممدگی مشمممترک، هممممد هممما ز جاسمممد. هرومممه  د یمممفیرنمممد، 

گمماهی بممه(. بنممابراین فممراهم نممم3221، 2ر د )کمموردک یبمماالتر ممم ییزناشممو منظور  ودن بيممنش   آ
همای پميش ها یکمی از اهمداف اساسمی برناممهپيشگیری از اختالالت فردی   بين فردی ز ج

کم  می3سازی ازد اج های آمادهشود. مشاورهاز ازد اج محسوب می هما  بم  از کنمد ز ج، 
سمازنده تر شمود بمه تعامم   یافتمه  جمدی اینکه بما شمر ع زنمدگی مشمترک، مشکالتشمان افزایش

هممای آمممادگی بممرای ازد اج همما تحممد عنمموان برنامممه(. ایممن برنامممه2665، 4ب ردازنممد )الرسممون
کمه رایم موضموعات متعمددی را شمام  ممی انممد از:  تمرین موضموعات ممورد توجمه عبارتشمود 

موضمممموعات شمممم لی، امممممور مممممالی، د سممممتی   حمایممممد اجتممممماعی،  الممممدگری، مممممذهب، 
  باورهممما نسمممبد بمممه ازد اج، انتظمممارات نقمممش  همممای اصممملی، نگمممرشموضممموعات خمممانواده

ی، تعهممد بممه متمممهلهمما، انطبمماق یممافتن بمما زنممدگی هممای شخصممیتی، ارزشجنسممیتی، ویژگممی
ای، ممدیرید همای مقابلمههای ح  تعمارض، مهمارتهای ارتباطی، مهارتازد اج، مهارت

گذرانمدن   مد بما همسمر، حم  مسمقله، عشمق   را بطمه هیجانی، سرگرمی   تفریح، اهمیمد 
                          

1. Olson, D. H., & Olson, A. K. 
2. Kurdek, L. A. 
3. Marriage Preparation Program 

4. Larson, J. H. 
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 (.  1،2660جنسی )مورای
گروممه برنامممه سممازی ازد اج تمممثیرات مطلمموب معنمماداری بممه ویممژه در آممموزش هممای آمممادها

همممما اطالعممممات   انممممد، بسممممیاری از ز جهممممای ارتبمممماطی   حمممم  تعممممارض نشممممان دادهمهممممارت
کشمممورها هممما بمممه دسممد نممممیهمممای ممممورد نیازشمممان را از ایممن برناممممهمهممارت آورنمممد. در اغلمممب 
شممود   سممازی بممرای ازد اج بسممیار نزدیمم  بممه تمماریخ عقممد ازد اج انجممام مممی آمادهی مشمماوره

، 2کننممد )الرسممون   اسمممالیی پمميش از ازد اج اسممتانداردی را تکمیمم  نمممیهمما مشمماورهز ج
کشممممور ممممما نیممممز ایممممن  بیمممم  آممممموزش2665  هممممای همممما بسممممیار مختصممممر بمممموده   سممممهم ز ج(. در 

کممالس شممرکد از ازد اج فقمم  آممموزش تنظممیم خممانواده اسممد ی  بمم  هممای مشمماورهکننده در 
که مشاوره3111)فرنام،  را بمرای زنمدگی مسمقوالنه    هما ز جی  بم  از ازد اج بایمد (؛ درحالی 

(. از طممرف دیگممر در فراینممد 3112ی پایممدار آممماده سممازد )کریمممی ثممانی   همکمماران، صمماد انه
ی مممما آمممموزش رسممممی   معمممهی ازد اج در جاتعلمممیم   تربيمممد از  بممم  از دبسمممتان تممما لحظمممه

گاهی درسد از شخصید  جودی   نیازهای در نی دختمران  شده نهادینه ای برای درک   آ
آوری   پسممران از همممدیگر  جممود نممدارد   افممراد، خممود بنمما بممه رشممد در فراینممد زمممان بممه جمممع

کمی، سمویتعبیرها   تفسمیرها، پيشاطالعات می که ایمن در انحمراف ادرا   هما  داوری پردازند 
کثممر افممراد بمما اسممتفاده از اطالعممات محممد د بمما بهتممر  باورهممای غیرعقالنممی، تمممثیر بمماالیی دارد. ا

هممای هیجممانی، ایفممای نقممش، راه انممداختن بممازی  مممن جلمموه دادن خممود، اسممتفاده از نقمماب
ی نممامزدی   عقممد هممای عمماطفی بممر شممناختی،  ارد مرحلممهخمموب هسممتم    تقممدم پممردازش

کممه ایممن عواممم  بامممی شممان را در رابطممه نشممان دهنممد شممود نتواننممد خممود  ا عممیعممم مممیشمموند 
   (.3126)امانی   همکاران،

گسترش برناممه کاهش میزان طالق موجب  ی پميش همای آموزشمی   مشماورهتالش برای 
یافته   برنامه گر هی ساختار های آموزش بمين از ازد اج متعدد، جز ات خودیاری   مشاوره 

                          

1. Murray, C.F. 
2. Larson, P., Smally, G. 
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کثرید گروه ا هما بمد ن یم  بنیمان ثابمد در نظریمه   تحقیمق ایمن برناممه فردی شده اسد. ا
کیمممد ایجادشممده کمممه 3211، 1اند )لیویمممد    (، ونمممدین اسمممتثنای  ابممم  جکمممر نیمممز  جمممود دارد 

)ا لسمون  2ی ارزشیابی ارتباطی   شخصی پميش از ازد اجترین آنان، برنامهاز شاخصیکی 
 اج، موضمممموعات شخصممممیتی، ( اسممممد. ایممممن برنامممممه بممممر انتظممممارات از ازد2666  ا لسممممون، 

ی جنسممی، فرزنممد هممای فراغممد، رابطممهارتباطممات، حمم  تعممارض، مممدیرید مممالی، فعالیممد
(. برنامممه 2666، 3پممروری، خممانواده   د سممتان،   باورهممای مممذهبی متمرکممز اسممد )اسممتاهمن

PREPARE تواند بسته به نیازهای ز ج، بيشمتر طمول بکشمد. حدا   سه جلسه دارد، اما می
یمم  محممی  مشمماوره ز جممی سممنتی )یمم  مشمماور   یمم  ز ج( مال ممات ا ز جدرمممانگر بمم همما در

 هممایبرنامممه کممه دادنممد نشممان (2661)4دور تممی   کممار ل (.2666کنممد )ا لسممون   ا لسممون، مممی
 دسممتاوردهای آوردن فممراهم در نممامزدی یمرحلممه در هممایز ج بممرای ازد اج از پمميش آممموزش
ویمرایش  اسمد. مم ثر ر ابم  کیفیمد   فمردی بمين همایمهمارت در مدت کوتاه   سریع مفید،
بما مبنمای  ی پميش از ازد اج جمامعسمازی ا لسمون یم  برناممه سمازی/ غنی برنامه آماده 2666

 (.2635ها دارد )ا لسون   ا لسون، نظری   تجربی اسد   ارتباطی بالینی با ز ج
کشور، لطفی ) ح ا لسمون( را سمازی ازد اج )طمر ی غنی( اثربخشی برناممه3125در داخ  

بمرادران فرشم ی  آبمادی  حسمن افمزایش رضمایتمندی زناشمویی زنمان تمیيمد نمموده اسمد. بمر
سمممازی زناشمممویی ا لسمممون در افمممزایش ی غنمممیکمممه آمممموزش برناممممه( نیمممز نشمممان دادنمممد 3125)

سمازی ازد اج بمه ر ش ا لسمون م ثر اسد. تمثیر آمموزش غنمی متمه سازگاری زناشویی زنان 
کیممادر مطالعمات  کوهسممار )(   3125، حسممن آبممادی   شمماملو )نافخمممی  ( نیممز 3126شممیخی 

   تمیيدشده اسد.
کمه بسمیاری از برناممهدر مو عید فعلی جامعه ها در جهمد تسمهی   هما   سیاسمدی ما 

                          

1. Lioud, S., Cate, M. 
2. The Pre marital Personal And Relationship Evaluation -PREPARE 

3. Stahmann, R. F. 
4. Carroll, J. S., Doherty, W.J. 
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کمه بمرای سماختن یم  ازد اج موفمق نیمز جوانمان  ازد اج جوانان متمرکزشمده، ضمروری اسمد 
گمماهآممماده کممه درصممد  ابمم  الی طممالق در ا ایمم  ازد اج نشممان مممیتممر شمموند. نممرخ بمماتممر   آ دهممد 

کننمد ی زناشمویی خمود تجربمه ممیهمای شمدیدی را در ا ایم  رابطمههما تعمارضتوجهی از ز ج
یمممارویی بممما ومممالش(. در ا مممع بسمممیاری از ز ج2660، 1ا لسمممون   دی فمممرین) همممای هممما بمممرای رو

که زندگی زناشویی موفقازد اج آماده نمی عال ه بر امکانات   تسهیالت بمه  شوند؛ درحالی 
گمماههممای خاصممی نیممز نیمماز دارد. ز جهمما   توانمنممدیمهممارت درسممد از مسممائ     یهمما بمما آ

از مشمکالت  یعیف  سمیمتواننمد از ط یهما ممناسب برخمورد بما آن یها وهیز شیمشکالت   ن
 افته   ر اب  خود را استحکام بخشند. ی ییرها

گروممه برنامممه کثممر جوامممع بمما موفقیممدی آممموزش پمميش از ا هممای  ابمم  تمموجهی ازد اج در ا
کماهش مشمکالت  روبه کنون تممثیر آن بمر  کارآمدی آن مورد تمیيد  رارگرفته، لیکن تما ر  شده   
همممای ایرانمممی در دوران عقمممد موردبررسمممی  مممرار نگرفتمممه اسمممد. بررسمممی تممممثیر برناممممه همممای ز ج

گممام ممم ثری در جهممسممازی پمميش از ازد اج مممی آماده کسممب شممواهد تجربممی در ایممن توانممد  د 
کماهش آسمیبریزیزمینه   برنامه کارآمدتر برای  سماز باشمد.  همای ایمن دوران سرنوشدهای 

ی کممه برنامممهی اصمملی ایممن پممژ هش عبممارت اسممد از ایممنبمما توجممه بممه ایممن هممدف، فرضممیه
در دوران  همما ز جبممر رضمماید زناشممویی  سممازی پمميش از ازد اج بممر اسمماس مممدل ا لسممونآممماده
 م ثر اسد. عقد

 روش پژوهش
گمر ه  پ  -آزممون در پژ هش حاضر از طرح نیمه آزمایشی از نوع پيش آزممون   پيگیمری   

کلیمه شممد. جامعمه کنتمرل اسمتفاده ی در دوران عقمد دربممازه همما ز جی آممماری پمژ هش شممام  
که از شرای  ور د بمه پمژ هش برخموردار بودنمد.  3120زمانی فروردین تا خرداد  در شهر یزد بود 

هممای ور د بممه نمونممه عبممارت بممود از:  ممرار داشممتن در دوران عقممد   حممدا   شممش ممماه از  مالک

                          
1. Olson, D.H., & De Frain, J. 
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ز اا جه لز اای ز اای، شتاایخ ازدواجدآز   شتهاااشز،یهاایلزتریواافزهاا اجزت اا ز،ااشزهاا  سزاق یزهاایز
ز یزمشرو،یتزدلکلیلز ی ز ی، شزد اییاز،شزمودا یزقبلیزطالقز ایزدواجدآزمدایالز ای زمخیق

زاوقه زادهانزاقزمحایجاهاقمیتیزهمزهییزمشیوقهز یزخجد ه  سزاق زق دق تایزز81یز اییزومی زج
ت ااا نزدتاخااای زهااایتیز اااشزدوااانز دااامزتروتاااشز ااا دیزز03زجآز)ز53 ااایبدز،ااایونزت تیااا زز53

زهایوهزهایز،اشتح ی یتز ومی شیزمک ایزد اسدز ازوززجآ شارجهز ومای  زج یزتصایاییزاقزاجز
شاارجهز) یااا بز  اایبز)دتحاا د زز3/81زجآنزجاای ری یزهاایتیدزمیاایترینز ااییزتروتااشزز83هاا ز

 وادزن4/5 یبز)دتح د زد ایتیدقازز4/8نزجزمییترینزمیتزدواجدآز0/3د ایتیدقاز

ز1 اایویزدجلتااو ز اایوی/زیییزیز میاه  تیمااشز8333وواا د  زمحاااودیزجلتاایتز اا زد اای 
یز ا زمبیااییزها زهای زجزها زتراارونززججایزاقزه اسزجلتااشزن8384جزدجلتاو لزز)دجلتاو 

زدادماااشزم د ااافزدجااا دیزمیددلاااشزز03ه ارااایز)هااا زجلتاااشز ش ا ااایدزاق اقی اااشنز ااایدایخ،یییز
زصوقتزدالصشز میهزد س:ز،ش

هاایلز هااییواز،اایزدهااید ز یقشاایهلزتشاار  ز یماافز هااییوازد  اایزجزم  یاایز  جلسههاول:  و
شرجهدز سزوتیهووالز،حثزجزتبیاب  تیمشلزدج دیز   شییمشزقضی  تظ ز،یزد  ییز

ززه  ااید زدوزهرتاا د ز،ااشهایوتولنمنهه یو ودیهه یودل: هها  ووجلسههاوم )وشف ههطو   هها طوق
ز شیتشز،یزد ا یاهزدو دیز اشززو زم یی ز   شاییمشزقضای سزوتیهاووازدتار  ز اشز ی اشز88جید

های زیزقد، اشهاییزقهاییز اشزجازءز ی اش  اتیزجزءزت یطزقوتزقد، شزجز شز ی اشیک زمی
شتدهاشزجزاخ،ایقه کیز  زد سزقدزدتاخی زترواهزجز زوز کی یزهیزقدز،یزهرت زدوازاقزمیی ز

ش ارااوزمی   ززهاایز هااییزدااواز  شااا ز،اایز کاای ر ززدود اااشزهاایزاخ،اایقهزتر دتیزهاایززجآ  اتاایازدو
 ش اروز ییید

:زترااارونززججااایزتدیاااشز ااا ا زید  اااسزههههایولدتیههها( و    وتقویههههورتاد شجلسهههاو هههو)و
زقد، ااشز،اایز ااشزموضااو یز ااشزاج ااسزادقازز خزجهاایا ه  ااید زدوزهرتاا د زید  ااسز خزجهاایزقدزاق

ز،ااش   اتاایدزجقااایزتو،سزدواانز خزجهاایزقدزم اا  زماایزهرتاا بز  شااا زدتداای زاهاایلزتدیااشزترااواهزج
                          
1. PREPARE / ENRICHP Program: Version 2000 
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زمیاای زماای زشتدهاااییلزمشاایوقزاخ،اایقهزمداایقتهرتاا د ز خزجهااییزدااوازقدز،اایز،اایهمزاق هااییزد اا دو
شوبزادا زی یبز    ادادزهیز،یودوقازمیهیزاقزجر ی زدونزتررونز،شز  ججوازجز

وللگویومهوو فصلوش لجلساوچتاد)و زدوانز  و لوتعهادضولیورر لاتعادضو   و:اول تفامهولز اق
زز.اهزم  لاااشز ااافزت ااایقرززججااایزدجااا دزهااایوجلتاااشزترااارون ز کااایزدو ز،ااایزد اااا یاهزدو مشااایوق

م  لااشزتراارونزقدهیراایوازهاایزقدزاقزاهزلز  هاایززجآودیزدتاخاای ازهااییزقهااییز اایز  اای  ی ااش
زدتاخااای ززدیزمتااا لشتکلیااالزجلتااشز، ااایزز یود ز،اااشزهااایززجآ ااا ادز ااازوزماای قدزجداااسز ااایق
   اتیدزمی

ونمههوملدو  جهه و وورسهها لف ههطوشجلسههاوجههن  و رربههوبو:ههاواههانولمهول ههل و:ههاول ههتفامهولز
ززججاایزجزداایتوداشیزاههانولم(   و زترااوادق زدواانزجلتااشزتراارونززججاایز،اایودوقاز،اایزد ااا یاهزدو اق

زیزدصاالیزاقزهاااکفدااایتوداهوهاایدزد،اااایدزدهریااسزدجاا د اهاایزترااا بزیاا ازتتااابسز،ااشزاتیااایزج
زقد، ااااااشلزتوضاااااای زاداهزهاااااایدز اااااازوزدتتاااااادی ززججاااااایزجزداااااایتوداشیزجز زدو دتاظاااااایقدتزدج

ززهاایززجآزججاایزجزداایتوداشیز اا دیززپااتو یزدت  ی  زترااوادق توضاای زاداهزهاایزجزتراایواز لاایزدو
هااایزتشاااای زاداهزهااایز اااشز روتااااشزهااایدز اااازوز،اااشز  زدقدئاااشهاااایززججااایزجزدااایتوداشیز،اااشز  

ز،اشزتصاوو ز شاییهزهایهزیزدصالیز  یززججیزجزدیتوداهقد، شزهییز،یییزطب ش زتراوادق هایزاق
ز،ااشز   زد ااسزج زداقد یتشاای ز  اای ز ییاایدزدو زهاایززجآهاایزی صااسزاداهزهاایزتاایزجد اای زدااوازقدزدو

ش یاشز تچشدود اشزهیزدونزدطال یتزقدزدالصشز،یییز  اهزجزاخ،یقهز زصاحبسزمه،ایززدتایز یاز
  یییدز

زدوززجآ ویکو(رحورال   وولجرلوقا:لتع ینویکوبومجاوشجلساوی   هیزدود اشزهیزپاوزدو
زدهاید ززطوقز،اشتکریفز ایخ   ز واجاشلز شیتاشزید  اایزدو ززمایتز وتیهجید داوازز،لییمایتج

جدق اایزجز رلاایز مااووبزاداهزهاایزجززواا زز،یااییز واجشتدیااشز ییاایدز اازوزخجتاایزتدیااشز اا ز
زهااایهاااییزتودتریاااییزجزقهاااییز  زجآز،ااایزتر  ااازز ااا زا رااا ز ی اااشزم یااای زمتااایئفزمااایلیزهااا 

ش یسجز،یوتر یززموقا،حث ز زدززق دق
تکاااایلیلززهاااایززجآ،ااااشزتع ههههینولههههه لزوییصهههه وو  جهههه و واههههانولم(   وشجلسههههاوهفههههت و

شیتاش زجید ز ایز اشزهای زهخصایلززججایزجزدایتوداشیزقدزتوصایلزتراواهزج دیزاداهزهایزتایزاج
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زماایبز ززCHANGE اازوز،اایزد ااا یاهزدو وتاایشیززهییز ی ااش اا زطاا  ز رلاایز اا دیز کاایزدو
ز زه ز  زدو زمیای ززدود اشزهیزتیز،شزهیززجآط د یز یییدزدو تو،سزدهید زداوازقدز،ایزا را یزاق

زهاایزجزت اایجت،رتدقتاایزجزخجیزهاابیهس هااییز اا نزدهیدیشاای زتر  اازز ییاایدزاقزدااالبزی د یاایزاق
شتدهانزدهید لزاخ،یقهزمدیقت شوبزادا زمیی ز زججوازجز ی یبز،شزه ززجآز،ایودوقاززهییزد  دو

زدهیزمیاداهز

 آوری اطالعات ابزار جمع
فوتاهو دوانز   شاییمشزتو اوزدجلتاو زز:لیرامهو74پر  ناراودضایهوزنایوییولنریچوفر)و

ودزجززهییز،ااایل وهزمشاااکفزدخز ااای ازومییاااشزمیظوقز،اااشد اااسزجززهااایهزط د ینز8010جزهرکااایقد ز)
زماایزهیی اایوازومییااش خجادزدواانز   شااییمشززهییزقاایقتزجز ر،یق اایویزخجد،ااوزوتیهااوواز،ااشز اایق

ز رق ااایز یود ز،اااش شیااا یزهییزما ااایایزجداااسزدتااایدوهز ااا زد ااازدقزتح ی ااایزمدااامزجزم ابااا زاق
زیااا زموقاد ااا یاهقضاای سزوتیهاااووالز ز883 زق دقش یااااشزد ااسدزدوااانز ومااو زاقزدصااافزادقدیزاج

ز  ؤدلیزد سز اشز،ایزتوجاشز،اشزز ایاز اوا ز اؤدنتز   شاییمشزموجا زدتااریزز883 ؤدلیزج
زدوانز   شاییمشزقدز8530هیدز الیریتیی ز)زهیزمیز ومواتی ز43 اشزز  اهزتدیاشنزیا  ز وتایهیزدو

دوااانزز.هاااییزدو دتااایزادقازدوااانزیااا  ز  شاااارونزد اااا یاهزقدزاقز  جه زد یاااو زهم اااؤدبزادقازجز
زمتایئفپی ازق دقادایلزقضای سزوتیهاووالزز:دوزدتیز بیقتیی زادقاز شزم ززو ز88   شییمشز

هاییزمر اوطز،اشزدجقایتزهخصیایلزدقتبیطزوتیهووالز افزت ایقرلزتظایقتزمایلیلزی یلیاس
زیروتاید لز،تااری زجزاج اای لزت ا  جززطلبیزمتایجدتهاییزی دیسلزخجد،وزجیتیلزدواجدآزج

ز اا جدااس مااودی ملزز) اایمالاززدیزاقجااشزیجپد اای زطیاالزلیکاا تززشیاا یز  یاایتیدزدواانزد اازدق
زتاشزمخایلللزمخایل ملز زشاتدقیزمایترا هزنمخایل مز ایمالازمودی ملزتشزماودی مزج هاوادزدجلتاو زج

لزضار  ز ل اییز رجتباینز  زماأهافزجآزز8333ز  زخجینز،یزدج دیزدونز   شییمشز8333)زدجلتو 
زز10/3تایزز13/3هییزمخاللزدوم یی زقدز  دیززو  زد ابایق ز ومایواج زز،ایو ز08/3تایزز18/3  زقدزدو

زپایادبلز8005)دجلتو زدتیدزشزدقبزترواه نزضار  زهربتااریز   شاییمشز8510از،شزت فزدو
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زقضاااای سزوتیهااااووازدتاااار  ز،اااایزم یاااای  ز،اااایزز03/3تاااایزز48/3هااااییزقضاااای سزداااایتوداشیزقدزدو ج
زم یاای  د ااسدزضاا د  ز ل ااییزداا اهزشاازدقبز اا اهزز48/3تاایزز58/3هااییزقضاای سزوتاایشیزدو
شااازدقبزدجلتاااو لزیاااوقتی زجزاقد رااانزدوااانزهاااییزم یی  ز از،اااشزت ااافزدوز8013)ز1   شاااییمشزاق

ش مخاایتیلزوهاا دز اایق بی اایلزمحرااییلز ز،ی،اایواز  ااواهزز03/3تاایزز41/3نز اا نز8500لزادوقتیاایزج
زهاااییز   شاااییمشزقضااای سزوتیهاااووازدتااار  ززجآیززو م یااای د اااسدز لیاااش هاااییزقدضااایزج

خزداو از  داوقادقزاهیزدونز   ش یییز شزتشی زمیتیقدضیزقدزماریوززمی زخجدواازماال ییمشزدو
زندزز8530د سز)ثییوالز

 ها یافته
ترااا دتززی یااار  وماااو زجز ز وماااو زجزپوز  مر اااوطز،اااشزترااا دتز زی یتوصااازیهیزهاااید 

شااارجهز ومااای ز  وقاهزهااایهزد اااسدزترااا دتزز8 زجز یاااا بزاقزجااایجبز قضااای سزوتیهاااووازاقزاج
زد سدزهیهزمحی بشزججیززصوقتز،ش

(ولهوهایو(ر هآرادوتو  ف وو-2ج : و وآزرایشو و

وتع لمو(ر هورتغ ر
وپیگ ریوآزرونوجسوآزرونوپیش

ور انگ ن
لنحرلزو
ول تان لدم

ور انگ ن
لنحرلزو
ول تان لدم

ور انگ ن
لنحرلزو
ول تان لدم

قضی سز
زوتیهووا

ز35/43ز43/850ز34/43ز13/851ز50/8ز83/18ززجآز83ز ومی  

ز80/43ز30/05ز08/50ز45/05ز33/8ز30/10ززجآز83ز یا ب

ز
اهایز اشزمیایترینزترا دتزقضای سززیتشای زمز8اقزجایجبهاینزنییتریا)مزی یجزتوصا تای

زم د فز شرجهز ومو زپووتیهووازاق ز ز  ری یزاق  وماو زز   زتتابسز،اشزم  لاشز  هییز ومایج
شارجهد سلزدمیززتغی ر ییاش ز زمیایترینزترا دتززی دتزمحتو ای ا یاا بلزتغزاق زز وماو زپواق ج

                          
1. Olson, D.H., Fournier , D.G., Druckman, J.M. 
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 یبررسممم منظور بمممهشمممود.  یمشممماهده نم آزممممون پيشپيگیمممری نسمممبد بمممه میمممانگین نممممرات 
گممر هن يهمما بمم تفا ت یمعنممادار کو اریمماز آزمممون تحل د   ان  اسممتفاده شممد.  بمم  از انجممام یمم  

یممع نمممرات، همسممانی  هممای فرض پيشایممن آزمممون  یممان  شممام  نرمممال بممودن توز کو ار تحلیمم  
یان  گممر ه هممای  ار گرفممد. موردبررسممی  همگممانی شممیب رگرسممیون  د     ینتمما   تمیيممد  ممرار 

کو اریمممحاصممم  از تحل  شمممده ارائه 1 در جمممد ل یریمممگيآزممممون   پ ان  در د  مرحلمممه پ یممم  
 اسد. 

کوواریج تحلینتا -3جدول  انسیل 

 یرهایمتغ
 پژوهش

 مرحله
 م موع

 م ذورا 
 درجه

 یآزاد
 نیانگیم

 F م ذورا 
س ح 

 یدار یمعن

 م ذور اتا
زان یشم
 ر یتأث

 توان
 یآمار

رضاید 
 زناشویی

پ  
 666/3 01/6 6661/6 12/03 15/25035 3 15/25035 آزمون

 666/3 02/6 6661/6 56/01 25/21122 3 25/21122 یریگيپ

 
کممه در جممد ل همممان آزمممون بممر  شير پینشممان داده شممده اسممد، پمم  از حممذف تمممث 1گونممه 

کمه بم یمحاسبه شده، مشاهده م Fب یر  ابسته   با توجه به ضریمت   یهما نیانگین ميشود 
گر هممیعضممو برحسممبکنندگان    شممده نمممرات رضمماید زناشممویی شممرکدیتعممد گممر ه ) ید 
کنتممرل( در هممر د  مرحلممه پ  یشممیآزما گممر ه  ( F=56/01) یریممگي(   پF=12/03آزمممون )   

 تمموان میگممردد    ید میممی پممژ هش تائهی(. لممذا فرضمم>6661/6Pتفمما ت معنممادار  جممود دارد )
اساس مدل ا لسمون بمر افمزایش رضماید زناشمویی  سازی پيش از ازد اج بر گفد برنامه آماده

گمر ه آزمما کننده شرکدهای ز ج زان یمر داشمته اسمد. میتممث یریمگيپم  آزممون   پ ش دریدر 
 درصد بوده اسد.  02 یریگيدرصد   در مرحله پ 01آزمون  ر در مرحله پ ین تمثیا
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 گیری هنتیجبحث و 
سممازی پمميش از ازد اج بمر اسمماس مممدل  ی آمادهبرناممهبررسممی تمممثیر همدف از ایممن پمژ هش 

کمممه تفممما ت هممما ز جبمممر رضممماید زناشمممویی  ا لسمممون  در دوران عقمممد بمممود   نتمممای  نشمممان داد 
گمر ه آزممایش   آمده دسمد بههمای میمانگین ایمن  دار بموده  آمماری معنمی ازلحما کنتمرل  در 

که این برنامه موجب بهبود رضاید زناشویی  در دوران عقد شمده  ها ز جبدین معنی اسد 
آبادی   براداران فرشم ی ، حسن(3125لطفی )های ی این تحقیق با پژ هشنتیجهاسد. 

کیممان، حسممن آبممادی   شمماملو )3125) کوهسممار )3125(، افخمممی  ( همسممو 3126(   شممیخی 
 اسد. 

کممه در  ا ممع نمموعی آممماده د اجش از ازيی آممموزش پممدوره اسممد،  همما ز جسمماز  ا لسممون 
ن فرصمد را یمن ایشود   هم نگر مییکدیتر ز ج به ر اب  با تر   صاد انهقیموجب نگاه د 

که دربارهبه آنان می ها، مسائ  ا تصاد ، مسمائ  جنسمی، اهمداف ی اهداف، نگرشدهد 
کننممممد يب تواننممممد باشممممند،هسممممتند   مممممی   آن ممممه  ازد اج یمممم  دال  نوعی   بممممهشممممتر تفحممممص 

گاهی دسد  کمه ممیابند. مفر ضمهیخودآ تموان بما تشمخیص   ی نظمری ایمن برناممه آن اسمد 
کیفیمممد ازد اج آنمممان همممای ارتبممماطی مممم ثر ز جارتقمممای ز دهنگمممام شممماخص اثمممر هممما بمممر بهبمممود 

ی (. این برنامه وهار ویژگی مهم ی  رویکرد پيشمگیرانه3222، 1)فاورس   ا لسون گذاشد
که م ثر را مد نظر  رار می که بمر موفقیمد ازد اج 3از:  اند عبارتدهد  ( لز م شناسایی عواملی 

یابی ز ج2تمثیرگذار هستند،  ( ضمرورت 1، شمده شناساییها بر مبنای مت یرهمای مهمم ( ارز
( ضممرورت آممموزش   5هممای دارای مشممک   همما در حیطممههممایی بممه ز جارائممه بممازخورد   تمممرین

کید بر ح  تعارض )ا لسون   ا لسونتمرین مهارت  (.  2635، 2های ارتباطی با تم
ریمزی مشمترک هما، تشمویق ارتبماا   طمرحهای این برنامه برای دلگرم ساختن ز جتمرین

گذاشمتن اند شمده طراحیی مواجهه بما موضموعات مهمم نحوه . بمرای مامال، تممرین در میمان 
کم  میهای رشدی به ز جها   حیطهتوانمندی گماهی از نموع نگمرش ها  کند تا با افزایش آ

                          
1. Fowers, B. J, & Olson, D. H. 
2. Olson, D. H., & Olson , B.A. 
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کنند. این تمرین هم نین موجب تشمویق  خود   همسرشان به رابطه، یکدیگر را بهتر درک 
کمممه ممممیشمممود   توانمنمممدیارتبمماا مممم ثر ممممی هممما آن بمممر اسممماستممموان در آینمممده، رابطمممه را همممایی 

گموشکنمد. ابمراز  جمود کرد، مشمخص ممی گذاری پایه همارت ارتبماطی دادن فعمال نیمز د  م   
کیممد در تمممرین کممه بممه افممزایش ورخممهمممورد تم ی مابممد افممزایش ابممراز هممای ایممن برنامممه هسممتند 

کممماهش ورخمممه نف  اعتمادبمممه جمممود    کمممم   –ی منفمممی اجتنممماب    تسمممل  در همسمممران 
 کند. می

آممموزش الگمموی حمم   در جهممدهممای ز جممی مناسممبی ونممین تمممریندر ایممن برنامممه هممم
ای در تحقیقمممممات متعمممممددی کمممممه ایمممممن الگممممموی ده مرحلمممممه شمممممده تعبیهتعمممممارض سمممممازنده 

بممازخورد بمما  (. بممرای ماممال، تمممرین2635 رارگرفتممه اسممد )ا لسممون   ا لسممون،  مورداسممتفاده
کمممه ز ج ی هممما بمممه اهمیمممد رابطمممهاسمممتفاده از نممممودار ز جمممی   خمممانوادگی بمممرای آن اسمممد 

کمم  ممیببرند. به عال ه، این عمم  بمه ز خانوادگی در سیستم ز جی خود پی کنمد تما بما ج 
کمممردن  ی ارد رابطمممه خواهنمممد از خمممانواده اصممملیخواهنمممد یممما نممممیممممی آن مممهدر ممممورد  فکمممر 

کمتری داشته باشند. ز جی  شان شود، انفعال 
کثمر ز ج % 17سماز اسمد. در یم  پمژ هش هما موضموعی مشمک مدیرید مالی نیز برای ا

کممه مشممک  شمممارههمما اظهممار داشممتهز ج فمماورس، )همما امممور مممالی اسممد آنی یمم  ازد اج انممد 
ی  ا عممی   ی یمم  بودجممههمما را بمما فراینممد تهیممه(. ایممن برنامممه، ز ج3220، 1مونتمم    ا لسممون

کوتماه ممدت   همم بلنمد ها آموزش میعملی آشنا نموده   به آن که وگونه همم اهمداف  دهد 
گذاشتن اهمداف موجمب افمزایش انسمجام   پيونمد  مدت را در نظر بگیرند. تعیين   در میان 

کمه ازخواسمتهشود. ز جنیز می ها ز جبين  گماه هسمتند، معممواًل تمالش همایی  همای یکمدیگر آ
کنند. می کم  یکدیگر به اهداف دسد پيدا   کنند با 

پميش از ازد اج براسماس ممدل ا لسمون جهمد تسمهی   سمازیی آممادهبه طورکلی، برنامه
گماهی آنن ز جارتباطات بمي همای هما از توانمنمدیهما در ممورد موضموعات مهمم   بماال بمردن آ

                          
1. Fowers, B.J., Montel, K.H., & Olson, D.H. 
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هایی برای بهبود رابطمه زناشمویی شان در جهد ایجاد مهارتهای رشدیارتباطی   حیطه
همای همای ارتبماطی ماننمد مهمارتهایی با ارتقمای مهمارتونین برنامه طراحی شده اسد.

کممماهش خطمممر مشمممکالت ارتبممماطی کیفیمممد  حممم  مسممممله    یمممادی بمممر بهبمممود  در آینمممده تممممثیر ز
کاهش احتمال طالق دارند زناشویی ز ج یا)ها       (.2661 ،2؛ هالفورد2635 ،1برگر   دیمار

کممه برنامممه سممازی پمميش از ازد اج بممر ی آمممادهدر مجممموع نتممای  ایممن مطالعممه نشممان داد 
ثیر داشمممته   در دوران عقمممد تمممم هممما ز جاسممماس ممممدل ا لسمممون بمممر افمممزایش رضممماید زناشمممویی 

کیفیمممد زناشمممویی ز جبرناممممه عنوان بمممهتوانمممد ممممی کممماربردی در جهمممد بهبمممود  همممای در ای 
کارگرفته شود. البته بما توجمه بمه مالحظمات فرهنگمی خماه نمونمهمرحله ی ممورد ی عقد به 

مطالعممممه، الزم اسممممد در تعمممممیم نتممممای  ایممممن پممممژ هش جانممممب احتیمممماا را رعایممممد نمممممود. 
گیمری در ی نمونهمورد استفاده، بررسی نکردن نقش جنسید   شیوهخودگزارشی بودن ابزار 

شممود مطالعممات هممای پممژ هش حاضممر اسممد. لممذا پيشممنهاد مممیدسممترس از دیگممر محممد دید
گمردد. هم نمین مشابهی درگر ه کنتمرل نقمش جنسمید اجمرا  های فرهنگی متفا ت   نیز با 
کممز  مادهی آشممود متخصصممان خممانواده   ازد اج از برنامممهپيشممنهاد مممی سممازی ازد اج در مرا

 مشاوره   پيش از ازد اج استفاده نمایند. 

 منابع
 ( .کیان، ز؛ حسن آبادی؛ ح؛ شاملو، ز گر ه درمانی مبتنی بر آمموزش غنمی سمازی ازد اج (. 3125افخمی  اثربخشی 

کنفمران  بمين المللمی پژ ه. دبه ر ش ا لسون بر رضاید زناشویی زنان کنفران  ملمی   ا لمین  نموین همای  ش مین 
 .در علوم انسانی، تهران، م سسه مدیران ایده پرداز پایتخد ویرا

 ( .3112امممانی، ا .) گر هممی بررضممایتمندی زناشممویی درزنممان _اثربخشممی درمممان شممناختی . پایممان رفتمماری بممه شممیوه 
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی  توان بخشی تهران.  نامه 

  یکمرد طرحمواره درممانی 3126، با ر؛ نظری، علی محمد؛ نامداری، مهدی. )اییثنامانی، احمد؛ (. اثر بخشمی د  رو
(: 2)، درممانی خمانواده فصملنامه مشماوره   ر ان  دلبستگی بر سب  های دلبسمتگی دانشمجویان در مرحلمه عقمد. 

373-323 
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 رضمماید  کیفیممد زنممدگی بممر بممر بررسممی اثربخشممی درمممان مبتنممی (.3112زاده، م؛ عابممدی، م. )پمماداش، ز؛ فمماتحی
کارشناسمممی ارشمممد مشممماوره خمممانواده، دانشمممکده علممموم تربيتمممی   اصمممفهان.  زناشمممویی همسمممران شمممهر پایمممان ناممممه 

 ی، دانشگاه اصفهان.شناس ر ان
 .تهران: انتشارات بعاد.های سنجش خانواده   ازد اجمقیاس(. 3117) ثنایی، ب . 

 ( .بررس3111جعفری، ع .)یید زناشمویش رضمایش از ازد اج بمر افمزايپم یارتبماط یهماآموزش مهارت یاثربخش ی 
 .13-13(، 2) 3، مجله علوم رفتاریپ  از ازد اج. 

 تمممثیرآموزش برنامممه غنممی سممازی زناشممویی بممه ر ش ا لسممون بممر (. 3125آبممادی، ح؛ بممراداران فرشمم ی، ف. )حسممن
کنفمران  بمين المللمی  .متمه افزایش سازگاری زنان  ی، علموم تربيتمی   سمب  زنمدگی. مشمهد، شناسم انر د ممین 

یه.  دانشگاه تربد حیدر

 ( .3171سلیمانیان، ع. ا .)یکمرد شمناختی بمر نارضمایتی زناشمویی . پایمان بررسی تفکمرات غیرمنطقمی بمر اسماس رو
کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده   ی   علوم تربيتی، دانشگاه تربيد معلم تهران. شناس ر اننامه 

 کوهسمما گمماهی از انتظممارات، بهبممود  اثربخشممی آممموزش غنی(. 3126) .ر، زشممیخی  سممازی ازد اج ا لسممون بممر ارتقممای آ
گنبدکاو س کننده به بهزیستی  کارشناسمی باورهای ارتباطی   افزایش رضاید زناشویی افراد مراجعه  . پایمان ناممه 

 ی، دانشگاه فرد سی مشهد.شناس ر انارشد مشاوره خانواده، دانشکده 

 ( .گرمخانی، م کار، ک؛ داورنیا، ر؛ بابایی  کوتماه ممدت راه حم  3120عباسی، ا؛ محمدی، م؛ زهرا کارآیی درممان   .)
کمماهش افسممردگی   افممزایش رضمماید زناشممویی در زنممان  هممای پرسممتاری مرکممز تحقیقممات مرا بممد. متمهمم محممور بممر 

 .50-15(، 361) 1، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ،اصفهان: حدیم راه عشق. .اهنمای دوران نامزدی  عقدر(. 3111ش. ) فتوگرافی 

 ( .3111فرنمممام، ف .)همممای در ز ج بررسمممی تممممثیر مشممماره  بممم  از ازد اج بمممر بهداشمممد جنسمممی ورضممماید زناشمممویی 
کممز بهداشممتی درمممانی دانشممگاه علمموم پزشممکی تهممران مراجعممه کارشناسممی ارشممد مامممایی، کننممده بممه مرا . پایممان نامممه 

 یی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.دانشکده پرستاری  ماما

 ( .3112کریمی ثانی، پ؛ اسمعیلی، م؛ فلسفی نژاد، م؛ شمفیع آبمادی، ع؛ فمرح بخمش، ک؛ احیمایی، ک .)نیتمدو 
 کننممده ینمميبشيپمم یاخال مم   یمعنممو یهممامهممارت   عواممم  ییشناسمما یبرمبنمما ازد اج از  بمم  مشمماوره یمحتمموا
 .312-323(، 7) 2، مطالعات خانوادهزن   . زیتبر یهاز ج نيب در موفق ازد اج

 ( .3125لطفی، ز .) کیفیمد زنمدگی بمر مقایسه اثربخشی برنامه غنمی سمازی ازد اج )طمرح ا لسمون(   برناممه ارتقمای 
کنفمران  بمين المللمی  رضاید زناشویی زنان. ی   علموم اجتمماعی، تهمران، همایشمگران مهمر شناسم ر انوهارمین 

 اشراق.

 ی، معا نممد امممور فرهنگممیسممتی. اصممفهان: سممازمان بهزش از ازد اجيآممموزش پمم(. 3112، م. )یرمحمدصمماد یم   
 .  یریشگيپ
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