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 چکیده        
 مبتني براثربخشي آموزش قبل از ازدواج با هدف این پژوهش 

ناکارآمد  باورهاي ارتباطيکاهش برنامه آموزش ارتباط بر 
. طرح انجام گرفتهاي شهر اهواز جویان مجرد دانشگاهدانش
آزمون و پي آزمون، پسپژوهش نيمه آزمایشي از نوع پيشاین 

-این پژوهش دانش ۀجامع ، وگيري بسط یافته با گروه کنترل

بر اساس  جودانش 38هاي شهر اهواز بود. جویان مجرد دانشگاه
نامه باورهاي ر از ميانگين در پرسشیک انحراف معيار باالتنمره 

صورت تصادفي در دو گروه آزمایش ارتباطي انتخاب شدند و به
نامه باورهاي ها، پرسشکنندهو کنترل واگذار شدند. شرکت

 گيريآزمون و پيآزمون، پسپيشمرحله ارتباطي را در سه 
جلسه آموزش ارتباط به مدت  9 در تکميل کردند. گروه آزمایش

. تحليل واریانس با شرکت کردنديقه دو بار در هفته دق 90
مبتني بر آموزش برنامه هاي مکرر نشان داد که گيرياندازه

هاي باورهاي ارتباطي ناکارآمد در ارتباط منجر به کاهش مؤلفه

(. بر  P 001/0گيري شده است )آزمون و پيمرحله پس
برنامه  توان نتيجه گرفت کههاي این پژوهش مياساس یافته

آموزش ارتباط یک روش مناسب براي کاهش باورهاي ارتباطي 
 . استناکارآمد دانشجویان مجرد، قبل از ازدواج 

آموزش قبل از ازدواج، برنامه آموزش  : های کلیدیواژه
 ارتباط و باورهاي ارتباطي

 
Abstract 
This study to aim was conducted the effectiveness 
of premarital education based on relationship 
education program on reducing the dysfunctional 
relationship beliefs among Ahwaz city universities 

single students. The design of research was an 
extended quasi-experimental design with pretest-
posttest and follow up with the control group. The 
population of this study was single students of 

Ahvaz universities. 38 students were selected base 
on a standard score of higher than the mean in the 
relationship beliefs inventory and were assigned 

randomly to an experiment and control groups. The 
participants completed the Relationship Beliefs 
Inventory in three stages re-test, post-test, and 
follow-up. The experimental group participanted in 

a relationship education program 9 sessions for 90 
minutes twice a week. The results of repeated 
analysis of variance showed that the relationship 
based education program has been led to the 

reduction of the components of dysfunctional 
relationship beliefs in the experimental group than 
the control group at posttest and follow-up stages (p 

 0.001). Based on the findings, we can conclude 
that relationship education program is a suitable 

method for reducing the dysfunctional relationship 
beliefs among the singles students before marriage. 
Keywords: Premarital education, Relationship 

education program and Relationship beliefs 
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 مقدمه
ا و جوامع رشد یافته و موفقيت آن یک هفرهنگ ۀازدواج یکي از نهادهاي اجتماعي پایدار و باثباتي است که در هم

درصد افراد با احتمال طالق در زندگي  50تا  40سال اول زندگي حدود  باشد. درمي هاانسانارزش براي  هدف با
شوند. ميزان باالي ناخشنودي زناشویي و به دنبال آن نتایج منفي این ناخشنودي، خانواده درمانگران را مواجهه مي

 1980همين اساس، در اوایل سال (. بر 1994علت ازدواج ناموفق کرده است )الرسون و هولمن، وادار به بررسي 
آن، محققان به عوامل ذهني مثل  از هاي رفتاري تبيين کنند. بعدتالش شد تا تعارضات زناشویي را بر اساس جنبه

رویکرد شناختي رفتاري بر نقش (. تحقيقات زیادي بر اساس 2003افکار، باورها و اسناد توجه کردند )فينچام، 
هاي عنوان پاسخشناختي را بهرویکرد شناختي رفتاري، مشکالت رواناند. هاي شناختي تأکيد کردهمؤلفه

(. نتایج 2012شوند )واسيل، هاي ناکارآمد حمایت ميگيرد که توسط شناختشده ناسازگار در نظر ميآموخته
آبادي، ها ناشي از شناخت نادرست است )قنبري هاشمت رواني انساندهد که اکثر مشکالتحقيقات هم نشان مي

هاي هاي مختلف زندگي زمينهو درک بهتر عقاید، باورها و توقعات در موقعيت ،(1391گراوند و دهقاني نيشابوري، 
زاده، سمکند )افروز، فرزاد، محبي و قاالزم براي رسيدن به شادکامي و سعادت در زندگي زناشویي را فراهم مي

بر پریشاني زناشویي تأکيد  1بر نقش باورهاي ارتباطي ناکارآمد ،(1982ایدلسون و اپشتين ) ،در این ميان(. 1395
تحليل  و باورهاي ارتباطي یک موضوع عمده در تجزیه کننده هستند.کنند و معتقدند که این باورها تخریبمي

شود که ین مؤلفه شناختي باورهایي در مورد ارتباط را شامل ميباشند. اشناخت اجتماعي و فرایندهاي ارتباطي مي
(. باورهاي ارتباطي هم براي شروع رابطه و هم براي 1981 تواند کارآمد یا ناکارآمد باشد )اپشتين و ایدلسون،مي

کدو، یاوزر، کند )گانداگرایانه و منطقي باشد، رابطه پيشرفت ميتداوم رابطه مهم هستند. اگر باورهاي افراد واقع
توانند تغيير کنند، ممکن است رفتارهایي که زوجين مي(. باورهاي ارتباطي کارآمد، مثل باور به این2018کاراتاس، 

ورهاي ارتباطي ناکارآمد د. در مقابل، بانشود را تشویق و کيفيت رابطه را بهبود ببخشرا که منجر به حفظ رابطه مي
محدود را هاي رابطه با چالش براي مقابله افرادتوانایي  و دنپایدار عمل کن پذیريعنوان یک آسيببه دنمي توان

گيري ؤهایي هستند که به س(. باورهاي ارتباطي ناکارآمد و غيرواقعي گرایش1995و برادبوري،  ارني)کد ننمای
ات غلط یا شخص در تفسير رویدادهاي ارتباط صميمي به یک شيوه غيرمنطقي اشاره دارند و مبتني بر انتظار

نظر یا مخالفت یک رابطه را  اختالف ،کننده است )یعنيباشند. باور به عدم توافق مخرب یا تخریبنادرست مي
توانند تغيير کنند )زن و شوهر قادر به تغيير خود یا رابطه خود نيستند(، توقع و کند(، باور به همسران نمينابود مي

گرایي جنسي )هر شخصي دیگر را داشته باشند(، کمالنایي خواندن ذهن یکخواني )زن و شوهر باید تواانتظار ذهن
هاي جنسي )عدم درک صحيح از باید انتظار کمال جنسي را از خود و همسر خود داشته باشد( و باور در مورد تفاوت

اطي غيرمنطقي عنوان باورهاي ارتبگران بهوسيله محققان و درمانهاي زن و مرد(، باورهایي هستند که بهتفاوت
رسد باورهاي قبل از ازدواج نظر ميبه ،با بررسي ادبيات تحقيق (.1981اند )اپشتين و ایدلسون، شده تشخيص داده
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بين مناسبي براي ازدواج و چون مشخص شده است که این باورها احتماالً پيش ،موضوع مهمي جهت مطالعه باشند
( نشان دادند که 2000(. در همين راستا، شارپ و گانونگ )2005ها، زندگي زناشویي موفق باشند )والر و مک النا

سطح باالي باورهاي ارتباطي غيرواقعي با سطح پایين رضایت زناشویي در ارتباط است. پژوهش تيکدري نژاد و 
کند. این محققان هاي زناشویي حمایت مي( نيز از رابطه بين باورهاي غيرمنطقي با تعارض2017خضایي مقدم )

زمان بيشتري را درگير این افراد و را افزایش مي دهد  زناشویي هايتعارض ،که باورهاي ناکارآمدنشان دادند 
و  ،کنندهاین احتمال وجود دارد که باورهاي ارتباطي افراد نسبت به ازدواج مختل ،طورکلي. بهمي شوندها تعارض

  (.2005 نقش مهمي در افزایش ميزان طالق داشته باشد )ادماندسون،
هاي تغيير یا کاهش دهد که یکي از راهمشاوره قبل از ازدواج نشان مي ۀزمين مروري بر ادبيات تحقيق در      
(. یکي 2006وان اپ، ؛ 2003و اولسون،  )کنيوتسون استقبل از ازدواج آموزشي هاي برنامه ،ازدواج نسبت به باورها

باشد. آموزش ارتباط یک مي 1برنامه آموزش ارتباط ،رودزدواج به کار ميزمينه آموزش قبل از ا هایي که دراز برنامه
(. محققان خانواده و 2016ميدت، داکس، پروفي، شهولت، متانح، اباشد )ابزار مؤثر براي شناخت روابط سالم مي

رار دادن هاي آموزش ارتباط را با هدف قتشخيص داده و برنامهازدواج اهميت آموزش ارتباط را براي جوانان 
؛ 2007، هيگينبوتام و پاولک، شرام، بيدر، کرپلمن-اند )آدلرباورهایي در مورد ارتباط صميمي و ازدواج به کار گرفته

(. هدف 2004و گولدستين،  نيلسن، پينسوف، رامپيج، سولومون ؛2004و ویلوفي،  هاوکينز، کارول، دوهرتي
ها ه ممکن است درگير یک رابطه صميمي باشند. این برنامهباشند کهاي آموزش ارتباط، افراد جوان ميبرنامه

بيني به روابط توانند نقش حياتي در رشد انتظارات واقعي از روابط، نگرش سالم نسبت به ازدواج، افزایش خوشمي
 خصوص افرادي که به دليل تجربه شخصي یا طالقهاي ارتباطي سالم را در افراد جوان ایفاء نمایند. بهو مهارت

تواند در (. آموزش ارتباط مي2009والدین ممکن است نگرش منفي نسبت به ازدواج داشته باشند )جانسون، 
هاي زیادي ایجاد شود. در اصل آموزش ارتباط براي آموزش دانش آموزان یعني جوانان و نوجوانان و شکل

 ،تواند در محيط کالسيست که ميشده ا ها براي رشد ارتباط سالم با دیگران طراحيهاي موردنياز آنمهارت
(. 2011صورت انفرادي آموزش داده شود )گریم، اي یا بههاي هفتههمانند بخشي از درس گروهي در کارگاه

شود تا افراد کمتر طالق را بپذیرند، دانششان در مورد ازدواج دهد که آموزش ارتباط باعث ميمطالعات نشان مي
-تواند بر روي برخي از باورهاي ارتباطي افراد مؤثر باشد )هالپرنها ميآموزشکه این افزایش پيدا کند و این

اند که آموزش ارتباط در قبل از ازدواج شيوه مؤثر براي شناسایي و (. تحقيقات مختلف نشان داده2010ميکين، 
( دریافتند که 2004وت )باشد. براي مثال، گاردنر، گيس و پارتغيير انتظارات و باورهاي افراد نسبت به ازدواج مي

بيدر و -طور، آدلرطور مثبت روي نگرش، دانش و رفتار افراد مؤثر باشد. همينتواند بههاي آموزش ارتباط ميبرنامه
کنندگان در آموزش ارتباط، باور و نگرش منطقي یا واقعي بيشتري نسبت به ( دریافتند که شرکت2007همکاران )

توجهي در نگرش و عقاید ( نيز دریافت که این برنامه منجر به تغيير قابل2011ریم )ازدواج و ارتباط کسب کردند. گ
تري نسبت به ازدواج، نگرش مثبت و کنندگان گروه آزمایش نگرش مثبتشود و اینکه شرکتآموزان ميدانش
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مسئوليت مالي هاي بد، حل تعارض در روابط، مدیریت و بهتري نسبت به جلوگيري از رفتارهاي پرخطر و موقعيت
اي با عنوان بررسي آموزش ارتباط صميمي روي ( در مطالعه2011در مقایسه با گروه گواه کسب کردند. جانسون )

دریافت که جواناني که در  ،شان طالق گرفتندبيني نسبت به ازدواج افراد جواني که والدیننگرش و خوش
تري نسبت به ازدواج بينانهارتباط و نگرش واقع بيني بيشتري نسبت بههاي آموزشي شرکت کردند خوشکالس

( نشان دادند که آموزش ارتباط منجر به کاهش باورهاي ارتباطي و بهبود 2016هولت و همکاران ) کسب کردند.
 شود. گيري  افراد ميتصميم

هاي اکثر برنامه در این پژوهش، به دليل فقدان برنامه آموزشي مناسب براي افراد مجرد و به این دليل که      
از برنامه محقق ساخته  ،باشندفرهنگ ایراني و اسالمي نميها متناسب با آموزشي خارجي موجود، در برخي از مؤلفه

 5کند که سعي دارد ازدواج موفق را بر اساس آموزش ارتباط استفاده شد. این برنامه آموزشي مدلي را ارائه مي
و درک ارتباط  هاي جنسيدرک و اهميت ازدواج سالم، درک تفاوتمؤلفه خودشناسي، درک آشنایي و عشق، 

 :شدجلسه فراهم کند. محتواي این برنامه آموزشي بر اساس اصول زیر طراحي  9صميمي مؤثر در 

کننده و عوامل طور خاص به دنبال شناسایي و بررسي عوامل محافظت: علم پيشگيري بهعلم پیشگیری -1

کننده و کاهش عوامل خطر در ازدواج بود. ن برنامه تمرکز بر افزایش عوامل محافظتباشد. در طراحي ایخطر مي

دهند که ها در زمينه عشق، آشنایي، انتخاب همسر و رضایت زناشویي نشان ميپژوهشتحقیقات ساالنه:   -2

هاي فاوتهاي عشق، باورهاي انتخاب همسر، تافسانه هاي شخصيتي، خودشناسي،عوامل مختلفي مانند ویژگي
بين کننده ازدواج موفق هستند. در تهيه محتواي این هاي ارتباطي پيشجنسي، مدیریت حل تعارض و مهارت

 برنامه تالش شد  این عوامل گنجانده شوند.

عامل بزرگ شخصيتي، نظریه  5در طراحي این برنامه از نظریه مدل های مرتبط با ازدواج: نظریه -3

درماني استفاده شد.  نظریه خانوادههاي جنسي و نظریه نقشرفتاري،  -نظریه شناختيانتخاب،  نظریهروانکاوي، 

اند که به هاي کاربردي و معتبري در خارج از کشور تهيه شدهبرنامههای آموزش قبل از ازدواج: برنامه -4

تهيه این برنامه محقق در  ،توان آن را به شکل کامل در داخل کشور اجرا کرد. بنابرایندليل مسائل فرهنگي نمي
ها نيز استفاده شود. براي نمونه در تهيه محتواي برنامه محقق ساخته آموزش ارتباط از ساخته سعي شد از آن

مثل جلسه باورها و رفتارهاي آگاهانه  ،(2004ها و تکاليف برنامه آموزش عشق و ارتباط هوشمندانه پيرسون )مؤلفه
استفاده شد. پس از تهيه ( 2011وزش ارتباط صميمي جانسون )ف برنامه آمطور تکاليف و اهدانو همي ،آشنایي

صورت پيشنهادي تهيه شد. سپس این نویس این برنامه بهابتدا پيش ،گانه باالچهارمحتواي برنامه بر اساس اصول 
علمي،  شناسي و مشاوره با در نظر داشتن معيارهایي مانند اعتبارهاي رواننویس توسط متخصصين حوزهپيش

اکثر جهت مهم است که  این انجام این تحقيق از قابليت اجرا، مفيد بودن و مسائل فرهنگ ایراني پاالیش گردید.
هاي ها آموزشي در زمينه ازدواج روي زوجين بوده است و تحقيقات کمي اثربخشي مداخلهها و مداخلهبرنامه

که زمان سودمند براي تغيير باورهاي با توجه به این اند. لذاکردهبررسي  مختلف آموزشي را روي افراد مجرد
باشد و آموزش قبل از شود، قبل از ازدواج مينهایت منجر به تصميم طالق مي غيرمنطقي که به نارضایتي و در
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 ها و الگوهاي رفتاري جوانان و نوجوانان را تغييرتواند بسياري از نگرشعنوان یک رویکرد پيشگيرانه ميبه ،ازدواج
هاي فردي افراد مجرد در انتخاب همسر و تشکيل خانواده موفق گردد، این ارتقاي توانمنديمنجر به  دهد و

ارتباط منجر به کاهش باورهاي ارتباطي  بر مبتني: آیا برنامه آموزش بودگویي به این سؤال تحقيق در پي پاسخ
  شود؟جویان مجرد ميناکارآمد دانش

 

 روش

پژوهش حاضر یک پژوهش نيمه آزمایشي از نوع گیری: ونه، روش نمونهآماری، حجم نم ۀجامع
جویان مجرد این پژوهش شامل کليه دانش ۀگيري با گروه کنترل بود. جامعآزمون و پيآزمون، پسپيش

 هاي ازدواج هوشمندانه درهاي شهر اهواز بود. براي انتخاب نمونه، در مرحله اول، فراخوان برگزاري کالسدانشگاه
کليه افراد مجردي که در این فراخوان  ميانهاي شهر اهواز منتشر شد. در مرحله دوم، از ها و دانشکدهبين دانشگاه

و  ارتباطي یک انحراف معيار باالتر از ميانگيننامه باورهاي ها در پرسشجو که نمره آندانش 38نام نمودند ثبت
شرکت عدم تمایل به نامزدي، عقد دائم و  ۀسابقهاي خروج و مالک سال 30سن کمتر از  پژوهشمالک ورود به 

شدند. سپس  پژوهش انتخاب ي دراخالقرعایت اصول با رضایت کامل و و صورت داوطلب بهاین دورۀ آموزشي در 
نفر( اختصاص داده شدند.  19نفر( و یکي به گروه کنترل ) 19صورت تصادفي یکي به گروه آزمایش )این تعداد به

نفر( داراي  9) درصد 7/23سال؛  30تا  18با دامنه  29/3و  47/24ها کنندهو انحراف معيار سن شرکتميانگين 
نفر( داراي 12) درصد 6/31نفر( داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و  17) درصد 7/44مدرک تحصيلي کارداني، 

 مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و باالتر بود. 

 ابزار 

گيري باورهاي غيرمنطقي و ناکارآمد زندگي منظور اندازهنامه بهاین پرسش: 1طینامه باورهای ارتباپرسش

کنندگي مخالفت، ( تدوین شد، که شامل پنج خرده مقياس باور به تخریب1982زناشویي توسط ایدلسون و اپشتين )
هاي جنسي است. تفاوتگرایي جنسي و باور در مورد خواني، کمالباور به تغييرناپذیري همسر، توقع و انتظار ذهن

گذاري نمره 0تا کامالً مخالفم =  5صورت ليکرتي از کامالً موافقم = باشد که بهماده مي 40این ابزار شامل 
در نوسان است.  40و در هر خرده مقياس از صفر تا  200نامه از صفر تا شود. حداقل و حداکثر نمره این پرسشمي

ميزان باالي باورهاي ناکارآمد است. ادماندسون  ۀدهندها نشانمقياسخردهنامه و در نمره باال در این پرسش
، باور به تغييرناپذیري همسر 66/0کنندگي مخالفت هاي تخریبخرده مقياسآلفاي کرونباخ ( ضریب پایایي 2005)

و جيمز،  60/0هاي جنسي و باور در مورد تفاوت 59/0گرایي جنسي ، کمال59/0خواني ، توقع و انتظار ذهن71/0
اند. در این پژوهش، ضریب پایایي آلفاي کرونباخ این گزارش کرده 83/0تا  58/0( از 2002هانتلي و همس ورث )

، توقع و انتظار 52/0، باور به تغييرناپذیري همسر 60/0کنندگي مخالفت هاي تخریبابزار براي خرده مقياس

                                                           

1- Relationship Beliefs Inventory 
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 و ؛84/0و در کل مقياس  57/0هاي جنسي ر مورد تفاوتباور دو  44/0گرایي جنسي ، کمال55/0خواني ذهن
، 1992اي باورهاي محدودکننده انتخاب همسر )الرسون، ماده 20زمان این مقياس با مقياس یب روایي هماضر

، باور به 34/0کنندگي مخالفت هاي تخریب( براي خرده مقياس1390برگرفته از رجبي، فردوسي و شهبازي، 
هاي ، باور در مورد تفاوت41/0گرایي جنسي ، کمال31/0خواني ، توقع و انتظار ذهن45/0 تغييرناپذیري همسر

 . به دست آمد (> P 001/0) 49/0و در کل مقياس  37/0جنسي 

 نحوه ارائه مداخله 
شده براي گروه جویان انتخابهاي ورود و خروج از کليه دانشبررسي بر اساس مالک پس از تعيين نمونه مورد

آزمون به شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، پيشتربيتي و روانتئاتر دانشکده علوم ایش و کنترل در آمفيآزم
اي دو بار در هفته تحت دقيقه 90جلسه  9جویان گروه آزمایش با هم به مدت عمل آمد. سپس هر یک از دانش

 هاي روزمره خود مشغول بود. روش آموزش بهتارتباط قرار گرفتند و گروه کنترل به فعاليمبتني بر برنامه آموزش 

کنندگان هر سپس به شرکت .کنندگان با برنامه آموزش ارتباط و مدل آن آشنا شدندترتيب بود که ابتدا شرکت این
هاي برنامه آموزش ارتباط یعني خودشناسي، درک عشق و آشنایي، درک اهميت ازدواج سالم، درک یک از مؤلفه

شده و  ؤثر آموزش داده شد. در هر جلسه به بررسي تکاليف ارائهارتباط و درک صميميت م هاي جنسي،تفاوت
گيري آینده و مرور مروري بر خالصه جلسه قبل پرداخته شد. در آخرین روز جلسه آموزشي بعد از بررسي جهت

تئاتر آزمایش در سالن آمفيآزمون گرفته شد و از گروه گواه یک روز بعد از گروه مفاهيم اصلي از گروه آزمایش پس
مام دوره آموزشي از روز از ات 45آزمون به عمل آمد. پس از شناسي، پسدانشکده علوم تربيتي و روان

 گيري به عمل آمد. آزمون پيکنترل گروه آزمایش و  کنندگانشرکت
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  ارتباطبرنامه آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر آموزش  هایصورت جلسه .1جدول 

 محتوای جلسه جلسه

آشنایي با برنامه آموزش ارتباط و مدل آن. معرفي اعضا با استفاده از فنون آشنا شدن، آگاهي از اهداف و هنجارهاي گروه، بررسي  اول
 مؤلفه برنامه آموزش ارتباط. 5اهميت و ضرورت آموزش قبل از ازدواج، آشنایي اعضا با 

هاي آن مثل بلوغ عاطفي، اجتماعي، رواني، آموزش آشنایي با گيري آن، آموزش بلوغ و جنبهیت و شکلآموزش خودشناسي. آموزش هو دوم
 نظریه شخصيتي پنج عاملي.هاي شخصيتي با استفاده از ویژگي

نظریه  نياز اساسي در اعضا بر اساس 5هاي ارتباطي، شناسایي هاي دلبستگي، سبکآموزش خودشناسي. آگاهي اعضا نسبت به سبک سوم
 گالسر و نقش آن در رضایت زناشویي.

هاي عشق کامل، دالیل انتخاب نامناسب شریک ازدواج و درک آموزش درک عشق و آشنایي. آموزش درک انواع عشق، جنبه چهارم
و آموزش  هاي آشنایي در رضایت زناشویيهاي مختلف آشنایي و مزایا و معایب آن، بررسي نقش شيوههاي عشق، بررسي شيوهافسانه

 نظریه فيلتر انتخاب.
آموزش درک اهميت ازدواج سالم. بررسي و آگاهي از چرایي اهميت ازدواج سالم و علل ازدواج موفق و ناموفق، بررسي معيارهاي  پنجم

 هوشمندانه انتخاب همسر، شناسایي باورهاي غيرمنطقي در انتخاب همسر بر اساس رویکرد شناختي رفتاري.
هاي جنسي و زناشویي )وظایف و انتظارات زناشویي( با نمایش یک پویانمایي، هاي جنسي. بررسي مفهوم نقشتفاوتآموزش درک  ششم

هاي زن و مرد،  نگري و عمقي نگري و سایر تفاوتهاي جنسي مثل آثار سطحيآگاهي اعضا از بدفهمي زناشویي بر اساس تفاوت
 بل از ازدواج و بررسي آثار و تبعات روابط پرخطر.هاي جنسي قنمایش یک فيلم کوتاه در زمينه نگرش

آموزش ارتباط و درک صميميت مؤثر. بررسي الگوهاي ارتباطي بر اساس نظریه ویرجينا ستير و اصول برقراري ارتباط مؤثر )مثل گوش  هفتم
 صورت واضح(، آموزش موانع ارتباطي و عوامل مؤثر در رضایت جنسي.دادن فعال و صحبت کردن به

هاي عذرخواهي هاي عشق، زبانآموزش ارتباط و درک صميميت مؤثر. آموزش منابع ایجاد صميمت مثل مهارت در مدیریت مالي، زبان هشتم
 هاي ساده حل اختالف مثل احترام به حقوق قانوني، مهارت ارتباطي، نگرش بده بستان و تائيد و تشویق به اعضا.و روش

مؤلفه برنامه آموزش ارتباط مانند خودشناسي، درک عشق و آشنایي، درک  5هيم اصلي. مرور و بررسي گيري آینده و مرور مفاجهت نهم
 آزمون(هاي ارتباط سالم و صميمي، اجراي پرسشنامه )پسهاي جنسي، درک اهميت ازدواج سالم، درک مهارتتفاوت

 

 

                                     هایافته
هاي باورهاي ارتباطي گروه آزمایش نسبت به هاي مؤلفهشود، ميانگين نمرهمي مشاهده 2 در جدولطور که همان

هاي پنج هاي کجي و کشيدگي نمرهگيري کاهش یافته است. دامنهآزمون و پيآزمون به پسگروه کنترل، از پيش
گيري و در پيآزمون تا مرحله هاي گروه کنترل از مرحله پيشکنندهمؤلفه باورهاي ارتباطي شرکت

 ها در محدودۀ نرمال قرار دارند )نهدهندۀ این هستند که دامنۀ نمرههاي گروه آزمایش همگي نشانکنندهشرکت
مفروضۀ زیربنایي تحليل واریانس با یکي از  1هاي لون(. آزمون همگني واریانس- 2تر از + و نه پایين 2باالتر از 

حاکي از  آزمون و پيگيري( آزمایشآزمون، پسضه در سه مرحله )پيشهاي مکرر نشان داد که این مفرواندازه
الذکر هستند؛ و مفروضۀ دوم، همساني گانه فوقهاي دو گروه آزمایش و کنترل در متغيرهاي پنجبرابري واریانس

 درها بيانگر همگوني ماتریس کوواریانس ميان گروه 2ها، یعني، آزمون موشليماتریس کوواریانس ميان گروه

                                                           

1- Levene’s homogeneity of variances test 

2 - Mauchlys test 
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( است، و براي تحليل این مؤلفه از 2χ، 046/0  p=  14/6هاي جنسي )جز مؤلفۀ تفاوتالذکر بهمتغيرهاي فوق
 (. 1962کيزر استفاده گردید )واینر، -کارانه گرین هاوسآزمون محافظه
آزمون، در مراحل پیش ناکارآمد های ارتباطیهای مؤلفه. میانگین و انحراف معیار نمره2جدول  

 گیریآزمون و پیپس

 

گانه هاي پنجها در مؤلفهشده عامل گروه مشاهده هاي F ، نسبتشودمشاهده مي 3گونه که در جدول همان
دهند که برنامه آموزش ارتباط بر کاهش ها نشان ميمعنادارند. این یافته  > 001/0pهمگي در سطح 

(، تغييرناپذیري همسر 56/25و ميانگين گروه کنترل:  40/23کنندگي مخالفت )ميانگين گروه آزمایش: تخریب
خواني )ميانگين گروه آزمایش: (، توقع و انتظار ذهن86/26ترل: و ميانگين گروه کن 66/22)ميانگين گروه آزمایش: 

و ميانگين گروه  08/23گرایي جنسي )ميانگين گروه آزمایش: (، کمال29/27و ميانگين گروه کنترل:  10/23
( گروه تحت 63/25و ميانگين گروه کنترل:  08/22هاي جنسي )ميانگين گروه آزمایش: ( و تفاوت07/27کنترل: 

 ه آموزشي نسبت به گروه کنترل مؤثر بوده است. مداخل
 

 

 

 

 

 

 پيگيري          آزمونپس        آزمونپيش         شرایط           

انحــــراف  ميانگين گروه متغيرها          
 معيار

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 91/3 32/20 91/5 68/21 80/2 21/28 آزمایش کنندگي مخالفتتخریب

 62/3 58/25 12/3 74/25 94/3 37/25 کنترل

 65/2 79/20 43/5 47/21 55/3 74/25 آزمایش تغييرناپذیري همسر

 92/3 74/26 08/3 11/27 37/2 74/26 کنترل

 78/1 21/22 30/4 05/20 47/3 05/27 آزمایش خوانيتوقع و انتظار ذهن

 28/3 32/27 95/4 84/26 99/2 74/27 کنترل

 98/3 32/21 78/3 74/20 27/3 21/27 آزمایش گرایي جنسيکمال

 28/3 68/27 47/4 05/26 70/3 47/27 کنترل
 34/1 84/19 36/5 37/19 31/3 05/27 آزمایش هاي جنسيتفاوت

 42/3 26/25 37/3 21/24 46/4 42/27 کنترل
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 ناکارآمد گانه باورهای ارتباطیهای پنجهای آزمایش و کنترل در مؤلفه. نتایج مقایسه تحلیل واریانس گروه3جدول 
مجموع  منبع تغييرات   

 مجذورات
درجات 
 آزادي

ميانگين مجموع 
 مجذورات

نسبت 
F 

 pسطح 

کنندگي مخالفتخریب   >011/0 14/7 71/132 1 71/132 ها: گروهآزمودني بين 

   58/18 36 08/669 خطا
  >001/0 35/36 06/501 1 06/501 ها: گروهبين آزمودني تغييرناپذیري همسر

   78/13 36 21/496 خطا
توقع و انتظار 

خوانيذهن  

  >001/0 44/58 06/501 1 06/501 ها: گروهبين آزمودني

   57/8 36 63/308 خطا
گرایي جنسيکمال   >001/0 27/21 452 1 452 ها: گروهبين آزمودني 

   24/21 36 94/762 خطا
هاي جنسيتفاوت  > 001/0 72/24 93/357 1 93/357 ها: گروهبين آزمودني 

   47/14 36 15/521 خطا
 

 

های مداخله آموزشی بر مؤلفه گانهمراحل سه درهای مکرر گیری. نتایج تحلیل واریانس با اندازه4جدول 

 ناکارآمد گانه باورهای ارتباطیپنج

 منبع تغييرات
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادي

ميانگين مجموع 
 مجذورات

 pسطح  Fنسبت 

ـــه درون آزمودني ـــل مداخل ـــا: مراح ه
 کنندگي مخالفت(آموزشي )تخریب

43/314 2 21/157 58/10 001/0<  

 > 001/0 20/12 60/181 2 21/363 مراحل مداخله آموزشي× ها گروه

   87/14 72 01/1071 خطا
ـــه درون آزمودني ـــل مداخل ـــا: مراح ه

 آموزشي )تغييرناپذیري همسر(
05/129 2 52/64 94/4 010/0<  

  >001/0 57/5 87/72 2 75/145 مراحل مداخله آموزشي× ها گروه

   06/13 72 52/940 خطا
ـــه درون آزمودني ـــل مداخل ـــا: مراح ه

 خواني(وزشي )توقع و انتظار ذهنآم
01/307 2 50/153 07/10 001/0<  

  >003/0 20/6 45/94 2 91/188 مراحل مداخله آموزشي× ها گروه

   23/15 72 73/1096 خطا
ـــه درون آزمودني ـــل مداخل ـــا: مراح ه
 گرایي جنسي(آموزشي )کمال

15/315 2 57/157 66/14 001/0 < 

 > 001/0 41/9 19/101 2 38/202 وزشيمراحل مداخله آم× ها گروه

   74/10 72 78/773 خطا
ـــه درون آزمودني ـــل مداخل ـــا: مراح ه

 هاي جنسي(آموزشي )تفاوت
17/661 72/1 798/383 88/22 001/0<  

 > 001/0 02/5 33/94 72/1 28/145 مراحل مداخله آموزشي× ها گروه

   77/16 01/62 21/1040 خطا

 
=  58/10کنندگي مخالفت )هاي تخریبمؤلفهشده در مراحل مداخلۀ آموزشي بر کاهش مشاهده هاي F نسبت

F( تغييرناپذیري همسر ،)94/4  =Fتوقع و انتظار ذهن ،)( 07/10خواني  =Fکمال ،)( 66/14گرایي جنسي  =F و )
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-که بين مراحل سه ددارند. این نتایج بيانگر این هستن معنا > p 001/0( در سطح F=  88/22هاي جنسي )تفاوت

داري وجود دارد. در این گانه باورهاي ارتباطي تفاوت معنيهاي پنجآزمون و پيگيري در مؤلفهآزمون، پسپيش گانه
آموزشي  کرر براي گروه آزمایش در سه مرحله مداخلههاي مگيريپنج تحليل واریانس جداگانه با اندازه ،زمينه

، 82/8، تغييرناپذیري همسر 89/17کنندگي مخالفت هاي تخریبشده در مؤلفه مشاهده Fهاي انجام شد که نسبت
( بود. براي  > 001/0p) 45/21هاي جنسي و تفاوت 62/26گرایي جنسي ، کمال92/17خواني توقع و انتظار ذهن

هاي ش مؤلفهآزمایش در کاه آموزشي در گروه گانه مداخلهيک از مراحل سهاینکه دقيقاً معلوم شود که بين کدام
ها در گروه تحت مداخله آموزشي باورهاي ارتباطي تفاوت وجود دارد، از آزمون مقایسه بنفروني استفاده شد. مقایسه

=  89/7آزمون و پيگيري )(، بين پيش21/28 – 68/21=  52/6آزمون )آزمون و پسنشان داد که بين مراحل پيش
کنندگي؛ بين مراحل ( در کاهش تخریب68/21 – 31/20=  36/1آزمون و پيگيري )( و بين پس21/28 – 31/20

( در 73/22 – 78/20=  94/4آزمون و پيگيري )( و بين پيش73/25 - 21/ 47=  26/4آزمون )آزمون و پسپيش
آزمون و ( و بين پيش05/27 - 20/ 05=  7آزمون )آزمون و پسکاهش تغييرناپذیري همسر؛ بين مراحل پيش

آزمون آزمون و پس( در کاهش توقع و انتظار ذهن خواني؛ بين مراحل پيش05/27 – 21/22=  48/4پيگيري )
گرایي ( در کاهش کمال21/27 – 36/21=  89/5آزمون و پيگيري )( و بين پيش21/27 – 73/20=  47/6)

=  21/7ي )آزمون و پيگير( و بين پيش05/27 – 36/19=  68/7آزمون )آزمون و پسجنسي؛ و بين مراحل پيش
ها و چنين، تعامل بين گروهشود. همهاي جنسي اختالف معنادار دیده مي( در کاهش تفاوت05/27 – 84/19

 (.> p 001/0گانه مداخلۀ آموزشي بر کاهش پنج مؤلفۀ باورهاي ارتباطي وجود دارد )مراحل سه

 
 گیریبحث و نتیجه

برنامه آموزش ارتباط منجر به کاهش باورهاي ارتباطي  ي برمبتننتایج حاکي از آن است که آموزش قبل از ازدواج 
(، گریم 2007بيدر و همکاران )-(، آدلر2004هاي گاردنر و همکاران )در گروه آزمایش شد. این یافته با یافته

باشد. نتایج این باشد، همسو ميها مشابه با برنامه محققان مي( که برنامه آموزشي آن2011( و جانسون )2011)
در  .کنندگي مخالفت شده استارتباط منجر به کاهش باور به تخریبمبتني بر پژوهش نشان داد که برنامه آموزش 

کنندگي مخالفت به معناي عدم پذیرش مخالفت، ناراحتي و تفسير منفي تبيين این یافته باید گفت، باور به تخریب
ارتباط، آموزش خودشناسي است. افراد در این برنامه هاي مهم برنامه آموزش نظرهاست. یکي از مؤلفه از اختالف

ها باشند که هرکدام از آنهاي دلبستگي متفاوتي ميآموزند که داراي نيازها، ویژگي شخصيتي و سبکآموزشي مي
هاي زناشویي هاي حل تعارضکه یکي از شيوهبنابراین، با توجه به این .اي براي اختالف باشدتواند زمينهمي

جاي تصور هآموزند که ب( افراد مي2012باشد )فتحي مقدم، احدي، جمهري و فخري، پذیري ميانعطاف
عنوان کيفيتي که مصالحه و کنار آمدن باهم پذیري بهها با نرمش و انعطافها و تفاوتکننده بودن اختالفتخریب

عناي توهين به خود ندانند و از تفسير منفي ها کنار بيایند و مخالفت همسر را به مسازد با اختالفپذیر ميرا امکان
نتایج دیگر نشان داد که باور به عدم تغييرپذیري همسر در گروه برنامه آموزش ارتباط نسبت به گروه  .پرهيز کنند
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توان گفت، باور به عدم تغييرپذیري همسر به معني اعتقاد به عدم کنترل کاهش یافته است. در تبيين این یافته مي
این برنامه آموزشي بر اساس نظریه انتخاب گالسر  ها در آینده است.همسر در تغيير رفتارها و تکرار آنقابليت 

سازد که براي افراد گروه آزمایش این نکته را روشن مي ،(1385از شایسته، صاحبي و علي پور،  برگرفته، 2000)
تواند کس دیگري را تغيير داده و یا او را کس نمياست و هيچ پذیر است. تغيير امري شخصيتغيير شدني و امکان

تواند مي ،مجبور به تغيير کند. طبق این نظریه هر کس چنانچه بداند چگونه و به خودش فرصت این کار را بدهد
 یاد همسر باید آموزند که یکافراد تحت آموزش مي ،بنابراین .تغيير کند و تغيير امري تدریجي و سودمند است

صرف اینکه اگر شریک ازدواجش به نحوي رفتار کند که  باشد. دهندهپاسخ همسرش ه نيازهايب نسبت که بگيرد
این پژوهش نشان داد که توقع  چنين خواهد کرد.اش گردد، به این معنا نيست که در آینده همباعث آشفتگي

، افکار و نيازهاي همسر خود که بدون نياز به گفتن و اظهار کردن فرد باید احساساتانتظار این ،خواني، یعنيذهن
در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. این برنامه در مؤلفه آموزش ارتباط و درک  ،را بداند

اعضاي گروه  ،(1388بيرشک،  :، ترجمه1988درماني تجربياتي ستير ) صميميت مؤثر بر اساس نظریه خانواده
هایي جهت درک اصول برقراري ارتباط مؤثر در ها زمينهسازد و براي آنيآزمایش را با الگوهاي ارتباطي آشنا م

هاي عشق کند. بر اساس این نظریه، اعضا در مورد موانع ارتباطي و افسانهروابط زناشویي آینده فراهم مي
ه جدایي خواني منجر بیابند که ذهنشوند و درميخواني( آشنا ميخصوص افسانه عشق گوي بلورین )نماد ذهنبه

طور گسترده ارتباط خوب را مورد یابند که فکر خواني یک مانع ارتباطي است که بهها درميگردد. آنعاطفي مي
آموزند که صميميت چالش قرار دهد. عالوه بر آن، این برنامه آموزشي با تأکيد بر آموزش صميميت به افراد مي

 نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش است. مستلزم در ميان گذاشتن احساسات و تجارب با یکدیگر
هاي گرایي جنسي شده است. یکي از موضوعاتي که باید در برنامهارتباط منجر به کاهش باور به کمال مبتني بر

است گيري جنسي در رابطه هاي مرتبط با تصميمباورها و نگرش ألهقبل از ازدواج مورد بررسي قرار گيرد، مس
گرایي جنسي یکي از باورهایي است که با که کمال (. چرا2009بيدر، ارایجيت و پاولک، -ن، پيتمن، آدلر)کرپلم

بيني و رضایت از زندگي نفس، خوشعاطفه منفي، خود سرزنشي، افسردگي و اضطراب، ارتباط مثبت و با عزت
ارتباط این  مبتني بر مزایاي برنامه آموزش (، بنابراین، یکي از2011ارتباط منفي دارد )نپون، فلت، هویتز و مولنار، 

آموزش ارتباط و درک صميميت  ۀدهد. در مؤلفاست که به افراد در مورد عوامل مؤثر بر رضایت جنسي آموزش مي
یابند که یکي از عوامل مؤثر در رضایت جنسي فراهم کردن شرایط رواني رفتاري است و بدون مؤثر، افراد درمي

توانند به دنياي جنسي وارد شوند و از همسرشان انتظار ایجاد یک رابطه جنسي یط افراد نميفراهم کردن این شرا
آموزند که زبان عشق همسرشان را تام و تمام در همه شرایط داشته باشند. عالوه بر آن، در این برنامه افراد مي

کنند رضایت ن رفتار ميدهند و طبق آدرک کنند. در حقيقت کساني که به زبان عشق همسرشان اهميت مي
هاي یکي دیگر از باورهاي ارتباطي باور در مورد تفاوت کنند.دروني بيشتر او را به برقراري رابطه جنسي تأمين مي

همبرچت تحقيق  نتایجمرد اشاره دارد. هاي زن و اوتتفجنسي است. این باور به عدم درک صحيح نسبت به 
تواند روي رضایت زناشویي مي ،هاي جنسيیا بدفهمي در مورد تفاوت دهد که باور غيرمنطقي( نشان مي2009)

هاي هاي برنامه آموزش ارتباط آموزش آشنایي با نقش، ارزش، نگرش و تفاوترو، یکي از مؤلفهمؤثر باشد. ازاین
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د دارد که هایي وجوطور طبيعي بين دو جنس تفاوتیابند که بهباشد. در این مؤلفه آموزشي افراد درميجنسي مي
نگر و زنان یابند که مردان عمقيشود. براي مثال، افراد در گروه آزمایش درميساز ميناآگاهي از آن مشکل

باشد. نگري ميل به گفتگو ميترین آثار سطحينگري سکوت و بزرگترین آثار عمقينگر هستند و بزرگسطحي
جسمي، تفاوت در ادراک شنوایي، تفاوت در ميزان کالم، عالوه بر آن، آگاهي نسبت به تفاوت در طول عمر، تفاوت 

، تفاوت در هورمون عشق منجر ألهتفاوت در ادراک بينایي، تفاوت در حافظه، تفاوت مغزي، تفاوت در تفکر حل مس
پژوهش نشان  نتایج دیگر این شده است. به کاهش باور در مورد انتظار یکسان داشتن از یکدیگر در گروه آزمایش

جویان را ه آموزش قبل از ازدواج به شيوه برنامه آموزش ارتباط توانسته است باورهاي ارتباطي ناکارآمد دانشداد ک
توان گفت، این برنامه بر اساس علم پيشگيري، تحقيقات در طول زمان تغيير و کاهش دهد. در تبيين این یافته مي

کننده و عوامل خطر  ه شناسایي و بررسي عوامل محافظتهاي مرتبط با ازدواج، بساالنه در زمينه ازدواج و نظریه
تواند منجر به افزایش عوامل پردازد. بر اساس چارچوب علم پيشگيري، آموزش قبل از ازدواج ميدر ازدواج مي

اساس، پنج بخش برنامه (. بر این 2006کننده و کاهش عوامل خطر شود )مک جئورج و کارلسون، محافظت
سازد. این برنامه کننده و خطر آگاه مي شده است که افراد را با عوامل محافظت اي طراحيونهگآموزش ارتباط به

کند. این برنامه به هایي است که افراد داراي منابع کم را براي یک ازدواج موفق غني ميآموزشي داراي ویژگي
ز نياز به مشاوره براي حل مشکالت الوقوع بودن ازدواجشان تعمق کنند، اکند تا در مورد قریبافراد کمک مي

زده کند که ازدواج مهم است و یک تصميم شتابشان آگاه شوند. این برنامه به انتقال این پيام کمک ميزناشویي
و عاشقانه  آل گرایانهنباید با انتظارات و عقاید غيرمنطقي، ایدهاند که جویان یاد گرفتهنيست. در این برنامه، دانش

انتخاب یک شریک  ،گيردهایي که هر انسان در طول زندگي خود ميترین تصميمیکي از مهم شوند. وارد ازدواج
ارتباط یک ابزار مبتني بر برنامه آموزش و  ،(1395زندگي است )خليلي، برزگر کهنمویي، صاحبي، فراهاني، 

واند افراد را براي انتقال به سوي تکه ميعالوه بر این ،. این برنامه آموزشياست هاپيشگيري مهمي براي خانواده
هاي باشد. بر اساس یافتهتر آماده کند، راهبرد مؤثري در کاهش طالق و حمایت از ازدواج سالم نيز ميازدواج موفق

ارتباط یک روش مناسب براي کاهش باورهاي ارتباطي مبتي بر رسد برنامه آموزش این پژوهش، به نظر مي
صورت  جویي بهآموزشي توسط مراکز مشاور دانششود این شيوه باشد. پيشنهاد ميميجویان مجرد ناکارآمد دانش

ترین که یکي از مهمچنين با توجه به این. همشودجویان مجرد از ابتداي ترم تحصيلي ارائه منظم براي کليه دانش
باشد و این شهر تنوع ز ميهاي شهر اهواجویان دانشگاهیعني دانش ،آماري آن ۀهاي این پژوهش، جامعمحدودیت

هاي سني مختلف مثل نوجوانان پژوهش روي گروه شود این نوعقومي و فرهنگي خاص خود را دارد، پيشنهاد مي
 .شودها و شهرهاي دیگر نيز انجام و فرهنگ
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