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 چکیده

در این مطالعه به بررسی تا زندگی مشترک خود را بر مبنای صحیحی آغاز کنند.  کند میارائه اطالعات کافی به زوجین کمک 

در این مطالعه  پرداخته شده است. تازه ازدواج کرده اثربخشی الگوی جلسات مشاوره قبل از ازدواج بر رضایت شغلی زوجین

به روش در دسترس  1044در سال شاوره، به مرکز م کننده مراجعهزوج  94متشکل از  ای نمونه، کارآزمایی بالینی کنترل شده

تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطالعات  زوج( 04زوج( و مشاوره ویژه ) 08) معمولیتصادفی به دو گروه مشاوره  طور بهانتخاب و 

 ی درزناشویاثربخشی جلسات مشاوره در افزایش رضایت  منظور بهپرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. 

مورد ارزیابی قرار  ،وندر دو مرحله آزممشاوره تکمیل شد و میزان اثربخشی  ها زوجماه پس از مشاوره، پرسشنامه توسط  6ابتدا و 

این و  9/41و  8/11ترتیب به  معمولیو مشاوره  ویژهمیزان تغییرات نمرات رضایت زناشویی در گروه مشاوره نتایج نشان داد  گرفت.

ارتباط، حل تعارض،  زناشویی، موضوعات شخصیتی، وضعیتتغییرات نمره در ابعاد . (P<41/4) بود دار معنیتفاوت از نظر آماری 

ارزیابی ی بیشتر از مشاوره معمولی دار معنی طور بهدر گروه مشاوره ویژه  و جهت گیری مذهبی همسری های نقش، رابطه جنسی

 ،تربیت فرزند ،اوقات فراغت، تغییرات ابعاد مسائل مالیمیزان اثربخشی دو الگوی مورد بررسی بر (. P<441/4)در همه موارد  شد

مشاوره قبل از و الگوی نتایج این مطالعه بر ضرورت توجه بیشتر به افزایش کیفیت  (.P>41/4) نبود دار معنی خانواده و دوستان

 دارد. تأکیدی در شرف ازدواج ها زوج افزایش رضایت زناشویی باهدفازدواج 

 

 .مشاورهمشاوره قبل از ازدواج، رضایت زناشویی، الگوی  :ها کلیدواژه
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 مقدمه

خانواده یک نهاد اجتماعی مهم بر پایه ازدواج است. ازدواج یکی از موضوعات مهم زندگی بشر در طول تاریخ بوده و هست. اولین 

. روابط درون خانواده از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است و کیفیت شود می  ور شعلهارتباطات انسانی در خانواده  های بارقه

اجتماعی اعضای خانواده  های مهارتو توسعه  سازی آمادهو بازخوردهای اجتماعی و  ها نگرش گیری شکلاین روابط نقش بسزایی در 

 .(11) دارد

(. طرح آموزش قبل 8مختلفی برای ازدواج گردید ) های برنامهن منجر به تدارک افزایش نرخ باالی نارضایتی زناشویی و طالق در ایرا

اخالق اسالمی، احکام و حقوق متقابل، ضرورت کنترل  های زمینهدر  ها زوجی هارتقا سطح آگا منظور به 1884از ازدواج در سال 

 (.8و آشنایی با واحدهای ارائه خدمات به تصویب رسید ) ها بیماریجمعیت، ارتقا بهداشت روانی، پیشگیری از 

مشاوره قبل از ازدواج  های کالسبرگزاری  ها آن وظایفکه یکی از  باشند می ها زوجمراکز مشاوره یکی از واحدهای ارائه خدمات به 

برای جلوگیری از نارضایتی و شکست در زندگی زناشویی  ای تازهرویکرد موجب و پیشگیرانه  درمانی با نتایج آموزشی، که باشد می

کیفیت در بخش خدمات بهداشتی بسیار حائز اهمیت است و مشاوره صحیح قبل از ازدواج یکی از اصول بهبود . (0) گردد می

ت مخاطب، نظر گرفتن انتظارا در آموزشی بدون های برنامه(. اجرای 14و  6کیفیت خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده است )

موجب اتالف منابع و امکانات است و موفقیت مورد انتظار را به  کیفیت را کاهش داده و ها آن بندی اولویتواقعی آنان و  نیازهای

 (.1و  4دنبال نخواهد داشت )

خدمات مشاوره (. 16با کاهش پریشانی زناشویی، رضایت زناشویی را افزایش دهند ) توانند می موقع بهبا کیفیت باال و  های برنامه

قبل  های مشاورهمیزان اثر  (.10) تا با آگاهی و دانش کافی زندگی مشترک خود را آغاز کنند کند میقبل از ازدواج به زوجین کمک 

شده است عواملی از جمله مدت زمان آموزش و محتوای  تأکیدگزارش شده است و  84تا  اند شدهطراحی  خوبی بهاز ازدواج که 

قبل از ازدواج یک ارتباط متقابل بین مشاور و زوجین را  مؤثربرنامه مشاوره  (.8است ) تأثیرگذارمستقیم بر نتایج  رطو بهآموزشی 

فیزیکی و  های جنبهارتباطی و اجتماعی را آموزش دهد و  های مهارتشفاهی  صورت به کند میکه در آن مشاور سعی  آورد میفراهم 

 (.18کند )روشن  ها زوجروانی ازدواج را برای 

است و از کارایی الزم برخوردار ازدواج در ایران عموماً ناموفق و مشاوره قبل از  سازی آماده های برنامه دهد میشواهد نشان 

حتی پس از کالس آهای مشاوره  ها زوجو نیازهای  سؤاالتتا  شود می. کیفیت پایین مشاوره قبل از ازدواج موجب (8) باشند مین

(؛ بنابراین توجه به الگوی جلسات مشاوره قبل از ازدواج بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی 8بماند ) پاسخ بی

 ولی و ویژه جلسات مشاوره قبل از ازدواج بر رضایت شغلی زوجین تازه ازدواج کرده پرداخته شده است.ماثربخشی دو الگوی مع

 

 روش کار

طی در  سال 4به مدت  مشاوره قبل از ازدواج های کالسدر  کننده شرکتی ها زوجبر روی کارآزمایی بالینی کنترل شده مطالعه  این

که قرار بود در دو ماه آینده ازدواج  بودند ییها زوج معیار ورود به مطالعه. انجام گردیددر شهر تهران  1044و  1899 های سال

تصادفی در دو گروه  طور بهدر شرف ازدواج زوج  144تعداد مراجعه کردند،  محقق کار شخصیدر بین زوج هایی که به دفتر  .کنند

در پیگیری  ها زوجتوسط  ها پرسشنامهتقسیم شدند که با توجه به عدم تکمیل  زوج( 64زوج( و مشاوره ویژه ) 64مشاوره معمولی )

اهداف در این مطالعه  زوج باقی ماند. 04در گروه مشاوره ویژه زوج و  08، در نهایت در گروه مشاوره معمولی پس از جلسات مشاوره

 کسب گردید. رضایت شفاهی آگاهانهو به همه زوج ها شرح داده شد مطالعه 

 1/1در برنامه عادی ارائه مرکز مشاوره شرکت کردند )گروه مشاوره معمولی( که مشاوره به مدت  ها زوجدر این مطالعه یک گروه از 

 مقدماتی ابتدا با برگزاری یک جلسه مشاورهجداگانه برای مردان و زنان ارائه گردید. در گروه دوم  صورت به هجلس یکدر  ساعت

در جلسات مشاوره ویژه طراحی گردید. سپس  ها آن بندی اولویتپرداخته شد و با  ها زوجبه بررسی نیازها و انتظارات  ها زوجبرای 
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و  بود، برگزار شد ها زوجمشترک برای  صورت بهجلسه به تفکیک جنسیت و یک جلسه  سهکه  ساعت( 1/1)هر جلسه  جلسه چهار

و عقاید و  زندگی های مهارت، حل تعارض های مهارت، مانند سالمت جنسی، تنظیم خانواده، یادگیری ارتباط عات اساسیموضو

اختصاص داده شد. جلسات برای هر  ها زوج سؤاالتبه بحث آزاد و پاسخ به  چهارمجلسه  پایان در .پرداخته شد اختالفات مذهبی

 دو گروه رایگان برگزار شد.

( و پرسشنامه نوع ازدواج )فامیل، غیرفامیل()سن، جنسیت، میزان تحصیالت،  از پرسشنامه دموگرافیک ها داده آوری جمعبرای 

ین طراحی گردید و لینک آن قبل از شروع آنالین در سامانه پرس ال صورت بهپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده گردید. 

قرار گرفت. تکمیل پرسشنامه پس از مداخله با پیگیری تلفنی  ها زوجاختیار  در مشاورهاز  ماه 6بعد از گذشت جلسات مشاوره و 

قبل و بعد از با نام مستعار یکسان در دو مرحله ارزیابی جلسات مشاوره  منظور بهتا خواسته شد  کنندگان شرکتاز  انجام شد.

 مداخله به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

قوت و پرباری  های زمینهیا شناسایی  زا مشکلبالقوه  های زمینهکه برای ارزیابی  باشد میکوتاه  سؤال 08پرسشنامه انریچ حاوی 

نیاز به تقویت رابطه خود دارند ه ک شود مییی استفاده ها زوجتشخیص همچنین این پرسشنامه برای  .رود میرابطه زناشویی به کار 

تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت  های مقیاس(. این پرسشنامه شامل خرده 18و  9)

خرده . باشد میمذهبی  گیری جهتاوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان و  های فعالیتمالی، 

پرسشنامه  سؤاالت( تحریف آرمانی: این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به 1: شوند میبه شرح زیر توصیف  ها یاسمق

( مسائل شخصیتی: این مقیاس درک شخصیت را از همسرش با توجه به رفتارها و 8( رضایت زناشویی، 4، کند می گیری اندازه

( ارتباط: این مقیاس به احساسات، اعتقادات 0، کند میارزیابی  شود می ها موضوعن و سطح رضایت یا عدم که مربوط به ای ها ویژگی

، ها نگرش( حل تعارض: این مقیاس 1. شود میی شخص، نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشویی مربوط ها نگرشو 

برای خاتمه دادن به  هایی روشو بر روی  کند میاحساسات و اعتقادات شخصی همسر را در به وجود آوردن با حل تعارض ارزیابی 

ی مربوط به روش اقتصادی و مسائلی که در روابط زن و ها نگرش( مدیریت مالی: این مقیاس تمرکز بر عالئق 6بحث تمرکز دارند. 

اوقات فراغت: این مقیاس ترجیحات شخصی هر زوج را برای گذراندن اوقات فراغت ارزیابی  های فعالیت( 8دارد  شوند میشوهر اداره 

 کند میشخصی را درباره روابط جنسی و عاطفی با همسر ارزیابی  های نگرانی( روابط جنسی: این طبقه احساسات و 8 کند می

ی جنسی و آمیزشی است. ها موضوعمربوط به  های بحثرضایت از ابراز عواطف و میزان احساسات، راحتی در  کننده منعکس ها آیتم

و احساسات شخصی را درباره داشتن فرزند و توافق روی تعداد فرزندان ارزیابی  ها نگرش( فرزندان و فرزند پروری: این مقیاس 9

، اقوام و همسر و دوستان ( خانواده و دوستان: این مقیاس به ارزیابی احساسات و عالئق مربوط به روابط با خویشاوندان14. کند می

، احساسات و عالئق شخص را درباره اعتقادات و اعمال مذهبی در زندگی ها نگرشاس مذهبی: این مقی گیری جهت( 11 پردازد می

 (.1شده است ) تائیدپایایی و روایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی  (.1) کند میزناشویی ارزیابی 

ی دموگرافیک در دو گروه مورد ها ویژگیدر توصیف انجام شد.  44ورژن  SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها دادهتجزیه و تحلیل 

-بررسی توزیع نرمال تغییرات نمره در ابعاد رضایت زناشویی با استفاده از آزمون کلموگروف. از تعداد )درصد( استفاده شدمطالعه 

، تغییرات نمرات در ابعاد دو الگوی جلسات مشاوره تأثیرارزیابی  منظور بهید. رد گرد ها آناسمیرنوف صورت گرفت و توزیع نرمال 

 ها آزمون. در کلیه من ویتنی انجام شد -ناپارامتری یواز آزمون  رضایت زناشویی در دو گروه محاسبه و مقایسه تغییرات با استفاده

41/4>p گردیدتلقی  دار معنی. 

 

 نتایج

زوج داوطلب شرکت در مطالعه که برای مشاوره قبل از ازدواج مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت. در  94در این مطالعه 

در دو  کننده شرکتی ها زوجبیشترین رنج سنی  در دو گروه ارائه شده است. کنندگان شرکتتوصیف اطالعات دموگرافیک  1جدول 
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درصد پاسخگویان  14گروه بیش از  شتری در مطالعه داشتند. در هر دوبه مردان مشارکت بیسال بود. زنان نسبت  46-84گروه 

 داشتند. ازدواج غیر فامیلی در هر دو گروه بیشتر از ازدواج فامیلی بود. لیسانس فوقتحصیالت لیسانس و 

 

 مشاورهدر دو گروه  ها زوجتوصیف اطالعات دموگرافیک  -1جدول 

  متغیر
 مشاوره معمولی

 (84تعداد )

 مشاوره ویژه

 (84)تعداد 

 سن )سال(

 11(4/46) 8(6/10) 44کمتر از 

41-44 (4/49)10 (8/81)11 

46-84 (6/89)19 (6/48)14 

<84 (8/16)8 (1/9)0 

 جنسیت
 48(8/10) 48(8/16) زن

 19(4/01) 41(8/08) مرد

 تحصیالت

 11(8/81) 14(41) دیپلم فوقدیپلم و 

 48(8/10) 88(8/68) لیسانس فوقلیسانس و 

 0(1/9) 8(8/6) دکترا

 نوع ازدواج
 16(1/88) 18(1/88) فامیلی

 46(9/61) 84(1/64) غیر فامیلی

 

گردید که آزمون ناپارامتری یو  گیری اندازه 9/41و  8/11تغییرات میانگین نمرات در گروه مشاوره معمولی و مشاوره ویژه به ترتیب 

و بعد از مشاوره در دو گروه نشان  ابعاد رضایت زناشویی قبل 4(. در جدول P<441/4ی را نشان داد )دار معنیمان ویتنی تفاوت 

ارتباط، حل تعارض، رابطه  زناشویی، موضوعات شخصیتی، وضعیتتغییرات نمره در ابعاد  دهد مینتایج نشان  داده شده است.

)در همه  باشد میی بیشتر از مشاوره معمولی دار معنی طور بهدر گروه مشاوره ویژه مذهبی  گیری جهتو همسری  های نقش، جنسی

 و (P=481/4(، تربیت فرزند )P=091/4(، اوقات فراغت )P=880/4تغییرات سایر ابعاد از جمله مسائل مالی ) (.P<441/4موارد 

 ی نداشت.دار معنی( در دو گروه مشاوره معمولی و ویژه تفاوت P=464/4ه و دوستان )خانواد

 

 مشاوره از ازدواج در دو گروه قبلو بعد از مشاوره  مقایسه ابعاد رضایت زناشویی قبل -4جدول 

 ابعاد
 مشاوره معمولی

 (84)تعداد 

 مشاوره ویژه

 یدار معنیسطح  (84)تعداد 

 میزان تغییرات بعد قبل میزان تغییرات بعد قبل 

 <441/4 4/8 9/40 8/18 0/1 1/44 8/18 زناشویی وضعیت

 <441/4 4/1 48 8/18 4/1 6/19 0/18 موضوعات شخصیتی

 <441/4 6/6 4/44 6/11 8/0 8/19 1/10 ارتباط

 <441/4 6/8 8/46 19 8 1/48 1/44 حل تعارض

 880/4 40/1 4/11 4/10 8/4 4/16 1/11 مسائل مالی
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 091/4 1/1 1/41 0/44 1/8 4/48 1/44 اوقات فراغت

 <441/4 1/8 8/46 8/18 1/4 1/44 9/19 رابطه جنسی

 481/4 8/4 8/9 8/9 8/4 8/11 1/11 تربیت فرزند

 464/4 8/4 6/9 9/8 6/4 6/14 14 خانواده و دوستان

 <441/4 0/9 46 1/16 1/8 8/41 6/18 همسری های نقش

 <441/4 0/1 8/18 0/18 9/8 0/44 1/16 گیری مذهبی جهت

 

 گیری نتیجهبحث و 

ی در شرف ازدواج در تهران انجام شد. ها زوجبررسی دو الگوی مشاوره قبل از ازدواج بر وضعیت رضایت زناشویی  باهدفاین مطالعه 

زناشویی در رضایت در افزایش  توجهی قابل طور بهیژه نشان داد الگوی مشاوره ودر دو گروه بررسی تغییرات نمره رضایت زناشویی 

 بوده است. مؤثرمقایسه با مشاوره روتین و معمولی قبل از ازدواج 

خانواده و دوستان در دو گروه مشاوره  و مالی، اوقات فراغت، تربیت فرزند در ابعاد مسائل دار معنیدر مطالعه حاضر عدم تفاوت 

از جلسات مشاوره  ها زوجدر اولویت قرار نگرفتن این ابعاد در انتظارات  تواند یممعمولی و ویژه قبل از ازدواج بود. دالیل این موضوع 

الگوی مشاوره ویژه در بهبود ابعاد رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی، ارتباط،  قبل از ازدواج باشد. از سوی دیگر مشاهده شد

بیشترین  .(P<441/4) از الگوی مشاوره معمولی بود مؤثرتر مذهبی گیری جهتو  همسری های نقش ،حل تعارض، رابطه جنسی

 رضایتمندی به ترتیب در ابعاد رابطه جنسی، وضعیت زناشویی و حل تعارض بود.

و همکاران  Westheimerشده است.  گزارشمشابه مطالعه ما اهمیت بسزای مشاوره قبل از ازدواج توسط سایر محققین نیز 

بیان  مؤثردر عملکرد و نارضایتی جنسی را عواملی از جمله کمبود اطالعات جنسی در مورد آناتومی و چرخه پاسخ جنسی ( 4441)

نشان دادند رضایت جنسی یکی از عوامل مؤثر در بقا و سالمت خانواده است و ( 4444و همکاران )Shokrani (. 18) کردند

و همکاران رضابیگی داورانی در مطالعه  (.11با افزایش رضایت جنسی، رضایت زناشویی را نیز افزایش دهد ) تواند میآموزش جنسی 

ود موجب بهبمشاوره (. 8با همسر و خانواده بیان شد )جوان آموزش روابط جنسی و روابط  یها زوجنیاز آموزشی  ترین مهم( 1891)

نیازها، تمایالت، ترجیحات و انتظارات خود را  توانند می ها آن، در نتیجه گردد می ها زوجبین  ارتباطی و حل تعارض های مهارت

 ها زوجت بین میارتباطی مانند گوش دادن فعال، همدلی و ابراز وجود صمی های مهارت(. 11بگذارند ) یاندر مبا یکدیگر  مؤثر طور به

 تأثیرنشان داد عالوه بر این بود که مطالعه حاضر نقطه قوت (. 8) گردد میو متقابل  مؤثررا افزایش داده و موجب تقویت یک رابطه 

همکاران و  Karimisaniدارد.  توجهی قابل تأثیرمثبت مشاوره قبل از ازدواج بر بهبود روابط و کاهش تعارض، الگوی مشاوره نیز 

( نیز در بررسی کیفیت جلسات 1894همکاران )(. ساالروند و 14کردند ) تأکیدالگوی مشاوره قبل از ازدواج  تأثیر( نیز بر 4411)

 (.0را به آموزش بیشتر و افزایش تعداد جلسات آموزشی را ابراز نمودند ) ها زوجمشاوره قبل از ازدواج نیاز 

همچنین نتایج مطالعه حاضر تاثیر معنی دار مشاوره ویژه قبل از ازدواج را بر بهبود جهت گیری مذهبی نسبت به مشاوره معمول 

نشان داد. مطالعات انجام شده نشان داده اند که پایبندی به مذهب عامل مهمی در پایداری ازدواج و رضایت زناشویی است و هرچه 

زمانی که در جلسات (. 44-19میزان مغایرت در باورهای مذهبی زوجین بیشتر باشد، میزان اختالف آن ها بیشتر خواهد بود )

نسبت به یکدیگر  ژه به جهت گیری مذهبی پرداخته شود، آگاهی و نگرش زوج ها در این مقولهمشاوره قبل از ازدواج به طور وی

 افزایش یافته و ازدواج پایدارتر و با رضایت بیشتری خواهند داشت.

 ها پرسشنامهبه کاهش حجم نمونه که به دلیل عدم همکاری برخی از زوجین در تکمیل  توان میاین مطالعه  های محدودیتاز 

، ها آنایجاد شد اشاره کرد. همچنین از آنجا که این مطالعه تک مرکزی اجرا شد، برای افزایش قابلیت اعتماد به نتایج و تعمیم 

 مطالعات در حجم نمونه بیشتری مورد نیاز است.
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