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 خالصه 

دایي ر به جبا توجه به اینكه عدم آگاهي نسبت به ازدواج و نداشتن اطالعات کافي منج: مقدمه

ز گیری اربخشي الگوی مشاوره ای پیشگردد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسي اثميزوجین 

 زود هنگام بود.های طالق بر رضایت زناشویي در ازدواج

کنترل و های روش تحقیق نیمه تجربي و طرح تحقیق پیش آزمون، پس آزمون با گروه روش کار:

 د.یل دادند تشكتجربي بود. جامعه آماری پژوهش را متقاضیان طالق مراجعه کننده به دادگستری مشه

 سال 18 ن زیرروش نمونه گیری هدفمند و در دسترس با توجه به معیارهای ورود و خروج از جمله س

فری تجربي و ن 15نفر بودند که به صورت تصادفي ساده به دو گروه  30بود. نمونه آماری تحقیق 

ات طالعه اساخت کنترل تقسیم شدند. ابزارهای تحقیق را پرسشنامه رضایت زناشویي و پرسشنامه محقق

و  انگینجمعیت شناختي تشكیل دادند. جهت تجزیه تحلیل داده ها در بخش امار توصیفي از می

 05/0اری عني دمانحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطي از تحلیل کواریانس استفاده شد. سطخ 

 د.ده شجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفا 24نسخه  SPSSدر نظر گرفته شد. از نرم افزار 

، p≤05/0) تحقیق  نشان داد که تأثیر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار استهای یافته نتایج:

75/92=Fیز ناشي از عضویت گروهي نهای ( همچنین، پس از حذف اثرات پیش آزمون، تفاوت

ن باشد  بیمي 62/0(. با توجه به اینكه میزان تأثیر عمل آزمایشي p ،83/60=F≤05/0معنادار است )

 گروه کنترل و آزمایشي تغییر معني داری وجود دارد.

تواند نقش مي« قمشاوره قبل از طال»و « مشاوره قبل از ازدواج»بهره مندی زوجین از نتیجه گیری: 

تواند رضایت ميدر موفقیت ازدواج داشته باشد. بعبارتي الگوی مشاوره ای قبل از طالق ميمه

 زناشویي زوجین را افزایش دهد.

 مشاوره قبل از طالق،  ازدواج زودهنگام، رضایت زناشویيمات کلیدی: کل

 .باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع  پی نوشت:
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 مقدمه 
 یكي از رفتارهای اجتماعي انسان تشكیل خاانواده و تاالش بارای

حفظ و بقای نوع خویش است.با وجاود اختالفاات بسایار در آدا  و 

غییاارات مشاامگیر آنهاا در بیشااتر زمانهااا رساوم جوامااع گونااگون و ت

راه ازدواج یكي از مراسم منحصر به فردی است که همواره با بشر هما

ات ازدواج درست، پایه و اساس تشكیل خاانواده و ثبا (.1)بوده است 

مناو   . وجود ثبات، استحكام، و برقراری نظم در این نهادباشديمآن 

 یكادیگر اسات. در ابلا  به داشتن روابط گرم و اعضای خاانواده باا

 وسالم اختالفاتي وجود دارد، اما باه روشاي معقاول حال های ازدواج

ویي اما گاهي بروز مشكالت فراوان در راه زندگي زناش .شوديمفصل 

و  و خانوادگي باه طاور باالقوه قاادر باه تهدیاد کاانون خاانواده باوده

 ردود آوزیر بنای اولیه لغزش را در زنادگي خاانوادگي بوجا توانديم

ننده مهم ککه ازدواج سالم یک پیش بیني  اندداده(. تحقیقات نشان 2)

و کودکان  هاخانوادهاز بهزیستي جسماني، هیجاني و مالي برای افراد، 

 (. 3) باشديم

های اجتماعي جامعه است که عالوه بر نهااد طالق یكي از آسی 

د طالق هساتن اقشار جامعه به نوعي درگیر عوارض سوءميخانواده تما

 زیساتي، کارکردهاای قبیال از خاانواده کارکردهای کهمي(. هنگا4)

، نادیبيم آسای  دیگاری از یكاي پاس عااطفي و شناختي اجتماعي،

 .دهناديم دست از را خود رضایتمندی احساس تدریج به آن اعضای

 گسساتگي ساسس و رواناي گسساتگي موجا  ابتادا در روناد ایان

 (.5) شوديم حقوقي طالق واقعه نهایت، در و اجتماعي

 طالق به عنوان یک آسی  اجتماعي در سالهای اخیار در ایاران و

 اندودهنمدنیا افزایش یافته است. محققان علل مختلفي را برای آن ذکر 

ات ی متفاوت، خصوصایهاتیتربمن جمله: اختالفات شدید اعتقادی، 

باه کاه  گاردديمیي هااتنششخصیتي ناسازگار، باعا  برخوردهاا و 

 (. 7، 6) شوديمتعارض و در نهایت طالق ختم 

 بایساتي طاالق وقاوع عوامال و علال خصاو  همچناین در

 اجتمااعي، ساایر پدیاده هاای مانند نیز پدیده این که کرد خاطرنشان

 مشاكالت ماون هم خرد سطح در عوامل از هایمجموع تأثیر تحت

 کاالن ساطح مساالل مناین هام ،... و رفتااری -اخالقاي -شخصیتي

 هنجارهاای و در ارزشها سریع تغییرات اقتصادی، تحوالت بر مشتمل

. ردیاگيم شاكل... و انعطااف ناپاذیر فرهنگاي سااختار اجتمااعي،

 وقاوع بار ماثثر عوامال و زمینه بستر، گردديم که مالحظه همانگونه

 بناا در تأثیرگاذار مراحال بسایار از یكاي .باشديم متنوع بسیار طالق

 سطح به داشتن سن مناس  و رسیدن زناشویي، زندگي یهاهیپا کردن

 زنادگي ماهیات و ازدواج ازبلوغ رواني و جسماني نسبت باه مناسبي

 باه نسابت . بینش مناس  و بلوغ رواناي و جسامانيباشديم زناشویي

منطقي  انتظارهای و واقع بینانه دیدی تا کنديمیاری  را انسان ازدواج،

 ماه باین فاردی، رواباط تماام در کاه مرا. بسروراند ذهن در را تری

 باا افاراد ازدواج، باه منظاور نفار دو بین رابطه مه و اجتماعي روابط

 که آنچه از را شانیانتظارها . افرادشونديم وارد رابطه معیني انتظارات

(. 8) دهنديم رشد ،کننديمتجربه  زمان طول در و شنونديم ،نندیبيم

برای اولین  تأهلر انحالل بررسي تجربي ارتبا  بین سن ازدواج و خط

( انجام شد که در این پژوهش 9،10بار توسط یوکوم و داس سانتوس )

اهمیت سن ازدواج مطرح شد؛ آنان دریافتند که ازدواج زودهنگاام باا 

 افزایش خطر ابتال به طالق در ارتبا  است. 

(. 11توساط  مااورفي در انگلساتان نیااز تكارار شااد ) هاافتااهایان ی 

ن ی بعدی مشخص شد که ازدواج در سنین پاییهاوهشپژهمچنین در 

مشكالت اقتصادی،اجتماعي،شخصیتي، خانوادگي و حتي بااروری را 

 (.13، 12به همراه دارد )

در کشاورهای مسالمان باه علات  معماوالًازدواج در سنین پاایین 

. شوديمی دیني و جلوگیری از مشكالت جنسي و زنا تشویق هاآموزه

صادی وام سنتي ازدواج کودکان به عللي همچون اقتهمچنین در میان اق

؛ نكتاه مهام ردیاگيمو ایجاد اتحاد نزدیک با خانواده ایي دیگر انجام 

عدم بلوغ کافي کودکان و تصمیم گیری والادین اسات. ایان درحاال 

ال سا 18است که از دیدگاه جوامع بربي و یونیسف ازدواج افراد زیر 

ن از تحصایل، مشاكالت دوران نقض حقوق بشر است مراکه بازماناد

 (.14بارداری، انزوای اجتماعي و فرهنگي را بدنبال دارد )

در نتیجاه بساایاری از صاااح  نظاران معتقدنااد یكااي از مهمتاارین 

بلاوغ  (.15ی ازدواج سان افاراد اسات )هاکنندهفاکتورها و پیش بیني 

بعنوان یک توضیح مناد بعادی از رابطاه و کماک کنناده باه تاداوم 

د کسااني کاه زو دهاديمنشاان  هااپژوهش(. 16ایدار است )ازدواج پ

یان عادم ی زناشویي هساتند و اهانقشفاقد آشنایي با  کننديمازدواج 

آگاهي  منجر به عادم شاكل گیاری صامیمیت و در نتیجاه باي ثبااتي 

 (.17) شوديمزناشویي 

تواناد ناشاي از ناهمااهنگي زن و همچنین نارضایتي و تعارض مي

ارضااء آن، خودمحاوری، اخاتالف در  نیازهاا و روششوهر در ناوع 
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های رفتاری و رفتار بیرمسئوالنه نسبت به ارتباا  ها، طرحوارهخواسته 

(. 18) باشاديمزناشویي و ازدواج باشد که خود منبع  از سن زوجین 

هااای دیگااری را نیااز هااای ذکاار شااده محققااان علتعااالوه باار علت

تباا  ماثثر، نداشاتن مهاارت حال شمارند که عبارتند از: عدم اربرمي

ی پرخاشگری، نارضایتي جنسي، عدم توافق مالي، رشد عااطفي مسئله

( خصوصیات شخصیتي، عدم پایبندی 19و تعارض در تربیت فرزندان )

(. در حالیكاه یكاي از 20باشد )به اصول اخالقي و تعهد به زندگي مي

ماال عواماال مهاام در ارتبااا  بااا رضااایت و سااازگاری زناشااویي عوا

 (.6شخصیتي و آمادگي شناختي الزم برای ازدواج است )

 از پیش آمادگي نقش خصو  در بسیار اندکي یهاافتهاگرمه ی

 زنادگي زناشاویي باه ورود جهات جواناان آمااده ساازی بر ازدواج

 طارح یاک در همكااران، و رفیعي حال، این است. با گرفته صورت

 را زناشویي انتظارات بر ازدواج برای آمادگي آموزش ریتأث آموزشي

 نتایج .دادهاند قرار مورد سنجش اصفهان شهر کرده عقد دختران در

انتظاارات  یهامثلفاه بر آموزش این که است داده نشان آنان پژوهش

 از انتظاار حامي، و دوست عنوان به همسر از انتظار جمله از زناشویي

 اسات هباود اثرگاذار ایدهآل یک رابطه از انتظار و زناشویي زندگي

 ازدواج بارای شادن آمااده 1الساون و دفارین اولساون، بااور (. باه21)

 شكسات در و نارضاایتي از پیشاگیری بارای یاتاازه نسابتاً رویكارد

 هاازوج کاه اسات دیادگاه ایان بار مبتناي و اسات زناشویي زندگي

 داشاته پایاداری و موفاق مگونه ازدواجهای که بگیرند یاد تواننديم

 نیز کمک آماده سازی رویكردهای از بسیاری يزیربنای هدف و باشند

 (.22است ) زناشویي پیوندهای شدن قویتر به

 زناان باورهاای اساتخراج هادف ( باا1)مايپژوهشي توسط ابراهی

 از آناان پنادار و زناشویي زندگي خصو  در طالق متقاضي یا مطلقه

 در این پژوهش کاه. است گرفته انجام ازدواج از پیش در آینده همسر

 از اسااتفاده بااا و گرایانااهبرساااخت رویكااردی بااا زنااان دگاهدیاا

 قاارار کنكااش ی ماورداناهیزم نظریاه اسالو  و کیفاي شناسايروش

 مقوله 5 گزینشي، و محوری باز، کدگذاری مرحله سه راه از. گرفت

 نبودن آماده» ،«یيایرؤ زناشویي زندگي» ،«آرماني همسر توهم» اصلي

 باي و هنگاام زود ازدواج» ،«ویيزناشا زنادگي باه ورود جهت «خود»

 یاک و «مردانه دنیای از کافي فهم نداشتن» و «زندگي امور در تدبیری

 پدیادار «زناشاویي زندگي ماهیت بودن ناشناخته» عنوان با هسته مقوله

 شاونده مصااحبه زناان کاه نشاان دادمايی پژوهش ابراهیهاافتهی . شد

                                                             
1 . Deferin and Elson 

 بایساتي آیناده در کاه مراوداتاي و زناشاویي زنادگي فضاای به نسبت

 اناد، نباوده برخاوردار ای بینانه واقع پندارهای و باورها از کنند برقرار

 به و گرایانه آرمان بسیار نیز آینده شوهر از آنان پیشین پندار منین، هم

 .است بوده واقعیت از دور

باارای مقابلااه بااا تعارضااات زناشااویي و بهبااود رضااایت زناشااویي 

نقاا   مختلفي وجاود دارد اماا یكاي از درماني –ای الگوهای مشاوره

ای باه مساالل هاا توجاهایان اسات کاه ایان درمان هابرنامهضعف این 

کناد و همچناین در خیلاي از ماوارد درماان را جنسیتي و فرهنگي نمي

راین هدف از بناب  .(23دهند )ها اراله نميمتناس  با نیازهای خا  زوج

یت ای پیشگیری از طالق بر رضااین تحقیق بررسي اثربخشي الگوی مشاوره 

 باشد.ميزود هنگام های زناشویي در ازدواج

 روش کار
 -و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون نیمه تجربي پژوهش حاضر

جامعه آماری پژوهش شامل پس آزمون با گروه کنترل بود، 

شود که برای طالق به ميمتقاضي طالق شهرستان را شامل های زوجميتما

مراجعه کرده اند. الزم به ذکر است که روش نمونه گیری هدفمند دادگستری 

و در دسترس بود لیكن معیارهای ورود به تحقیق شامل: ازدواج در سن زیر 

سال، وجود تعارضات و متقاضي طالق بود. تمونه آماری بصورت  18

نفر( تقسیم شدند.  15نفر( و کنترل ) 15تصادفي ساده به دو گروه نجربي )

ی تحقیق شامل پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ و پرسشنامه محقق ابزارها

ساخته بود  در خصو  اطالعات جمعیت شناختي به گروه نمونه داده شد. 

جهت رعایت اخالق پژوهش فرم رضایت نامه در اختیار آزمودني ها قرار 

گرفت و اطمینان خاطر داده شد که این تحقیق در روند قضایي پرونده تاثیر 

 هد داشت.نخوا

 ENRICHپرسش نامه رضایت زناشویی انریچ
سثالي آن توسط 47پرسش نامه رضایت زناشویي انریچ که فرم 

دادی، مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قرار 12اولسون، تهیه شد، شامل 

رت رضایت زناشویي ، مسایل شخصیتي، ارتبا  زناشویي، حل تعارض، نظا

رزندان، ت فرابت، روابط جنسي، ازدواج وفمربو  به اوقاهای مالي، فعالیت

ده مساوات طلبي وجهت گیری عقیدتي ساخته شهای بستگان ودوستان، نقش

ع ز نوااست. این ابزار به صورت پنج گزینه ای )که در اصل یک نگرش سنج 

 ونه لیكرت است( درنظرگرفته شده است )کامال موافق، موافق، نه موافق

اده ف(، که به هریک ازیک تا پنج امتیاز دمخالف، مخالف، کامال مخال

 شود.مي

 پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی

این پرسشنامه در جهت تكمیل اطالعات توسط محقق تدوین 

شده است و در برگیرنده اطالعات اولیه در خصو  ویژگیهای نمونه 
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و شامل: سن، تحصیالت، شغل، مذه ، تاریخ ازدواج، نسبت ازدواج، 

 باشد.ميو سابقه طالق در خانواده و علت طالق مدت ازدواج 

 طرح مداخله

محتوای جلسات درماني بر اساس ادبیات تحقیق و مصاحبه ها با 

زوجین متقاضي طالق با استفاده از رویكرد گراند تئوری طراحي و 

 اجرا شد.

 طرح مداخله -1جدول 

 اهداف هر مرحله مراحل

ل و بیان مشكل، برقراری ارتبا ،شناسایي زمینهآشنایي متقابل و تعریف مشك مرحله اول  مشكل، های

تعیین اهداف کلي و جزیي درمان و مداخالت، آگاه کردن زوجین نسبت به بافت فرهنگي، نگرش زوج ها نسبت به طالق، آگاهي زوجین نسبت  مرحله دوم

 به عواق  طالق، روشن نمودن آینده برای آنها

بت به ویژگیهای شخصیتي شان، شناسایي ویزگي، آگاهي زوجین نس مرحله  سوم مثبت و منفي و مگوتگي تغییر آنها، مگونگي واکنش به مشكالت،  های

 مناس  حل تعارضات، شناسایي هیجانات مخر ، بیان و شناسایي موانع درمان هایشناسایي روش

ون ارتبا  موثر و گوش دادن فعال،آموزش شیوه حل مسئله و تعارض، آموزش مهارتهای ارتباطي همچ مرحله  مهارم  

 جنسیتي، روشن کردن مرزهای نامشخص و مبهم هایزن و مرد، آشنایي زوج ها با نقش هایدرک تفاوت مرحله  پنجم

 افزایش رضایت زناشویي هایدر برگیرنده تعیین و تبیین وظایف و تكالیف زوجین، برنامه مرحله  ششم

غییرات زوجین در حوزهتثبیت و تحكیم ت مرحله هفتم  مختلف های

 پایان دادن و تمجید از تالش زوجین برای انجام تغییرات.پس آزمون مرحله هشتم

 

 ها تجزیه تحلیل داده
 رد و استاندارد انحراف و میانگین از توصیفي امار بخش در 

  .شد استفاده کواریانس تحلیل از استنباطي آمار بخش

 نتایج
تا  11دامنه سني شرکت کنندگان بین داد که  نتایج تحقیق نشان

سال بود. دامنه مدت  73/15، میانگین سني آنها نیز داشتسال قرار  23

سال و میانگین مدت ازدواج  8تا  1زمان ازدواج شرکت کنندگان بین 

سال بود. دامنه مدت زمان بروز تنش در ازدواج شرکت  01/3آنها نیز 

نگین مدت زمان بروز تنش در ازدواج سال و میا 5تا  1کنندگان بین 

، گروه آزمایشرضایت زناشویي میانگین باشد. ميسال  33/2آنها نیز 

به  0/135افزایش)از  نمره 8/24در مرحله پس آزمون، به اندازه 

کاهش  نمره 2/1کنترل، به اندازه میانگین گروه ( و در مقابل 8/159

رضایت زناشویي های لفهدر مورد مو است.( یافته 7/132به  9/133)از 

دو های دهنده آن است که بین میانگینپژوهش نشانهای نیز یافته

آزمایش و کنترل کم و های مرحله پیش آزمون و پس آزمونِ گروه

وجود دارد. نتایج آزمون شاپیروویلک نشان داد که های بیش تفاوت

رل سطح معني داری به دست آمده در هر دو گروه آزمایش و کنت

آمده برای مقدار آماره باشد. سطح معني داری بدستمي 05/0بیشتر از 

بر واریانسها  همگنيپیش شر  باشد، لذا مي 742/0لوین محاسبه شده 

 قرار است.

مربو  به رگرسیون  هایشی  پیش فرض همگنيآزمون 

( در 035/0محاسبه شده ) fپژوهش نیز نشان داد که مقدار های متغیر

شی  لذا دار نیست، پژوهش معنيهای متغیرو  گروهل بین تعاممورد 

و  آزمایش و کنترل یكسان استهای خط رگرسیون برای گروه

 .است مجازاستفاده از تحلیل کواریانس 

تحلیل کواریانس یک متغیره تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در رضایت زناشویي در پس آزمون -2جدول   

یراتمنبع تغی متغیر وابسته  مجذور اتای سهمي سطح معناداری F میانگین مجذورات* 

749/10351 پیش آزمون رضایت زناشویي  747/92  001/0   

099/6789 عضویت گروهي  828/60  001/0  622/0  

 است. بر این اساس مجموع و میانگین مجذورات برابرند 1* درجات آزادی این تحلیل برابر با 

دهد که تأثیر پیش آزمون بر ميان نش 2نتایج درج شده در جدول 

همچنین، پس از حذف (؛ p ،75/92=F≤05/0)پس آزمون معنادار است 

ناشي از عضویت گروهي نیز معنادار های اثرات پیش آزمون، تفاوت

دهد که میزان تأثیر عمل ميیافته ها نشان  (.p ،83/60=F≤05/0)است 
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تعدیل شده های گینباشد ، در نتیجه بر اساس میانمي62/0آزمایشي  

)جدول( میزان رضایت زناشویي در گروه آزمایش به طور معني داری 

 افزایش پیدا کرده است. 

بر اساس نتاایج آزماون ام بااکس، ساطح معناي داری آزماون بااکس 

باشد؛ لاذا مااتریس کوواریاانس هاا مي 05/0است که کمتر از  035/0

شاود. پایش ماياساتفاده  بنابراین از آزمون اثار پیالیايهمگن نیستند؛ 

باشاد. کااربرد مايوابساته های فرض بعدی وجود همبستگي بین متغیر

تحلیل کوواریانس مند متغیره در مواردی که همبستگي باال یا متوسط 

بین متغیر ها وجود دارد کارآمد تر است. ایان مفروضاه باا اساتفاده از 

 آزمون کُرَویّت بارتلت بررسي شد.

باود معناادار اسات و باار  05/0کاه کمتاار از  آزماون کرویات بارتلات

 کند.ميوابسته برای ادامه تحلیل داللت های همبستگي کافي بین متغیر

 رضایت زناشویيهای .  تحلیل کوواریانس مند متغیری مربو  به تأثیر الگوی مشاوره ای بر مولفه3جدول 

فروضدرجه آزادی م Fآماره  )مقدار( ارزش منبع تغییرات نوع آزمون  مجذور اتا سطح معناداری درجه آزادی خطا 

085/5 685. گروه اثر پیالیي  01/90  01/210  001/0  685/0  

 
کند. همانطور که مينتایج آزمون مند متغیری را گزارش  3جدول 

مند متغیری رالو،  Fشود، بعد تبدیل مقدار اثر پیالیي به شاخص ميمشاهده 

باشد که نشان دهنده تأثیر مداخله بر متغیر يم 05/0کمتر از  Fسطح معناداری 

باشد. اندازه اثر ميرضایت زناشویي( های وابسته مرک  )پس آزمون مولفه

رضایت زناشویي های باشد. بنابراین الگوی مشاوره ای بر مولفهمي 69/0آن 

 موثر است. 

  

 رضایت زناشویيهای مولفه خالصه نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر الگوی مشاوره ای بر -4جدول 

 ضری  اتا سطح معني داری fآماره  میانگین مربعات متغیر 

 موضوعات شخصیتي
  003/0 406/10 478/64 پیش آزمون

 207/0 010/0 576/7 945/46 گروه

 ارتبا  زناشویي
  001/0 831/52 074/223 پیش آزمون

 216/0 008/0 013/8 832/33 گروه

 حل تعارض
  001/0 819/64 091/217 نپیش آزمو

 288/0 002/0 707/11 209/39 گروه

 مدیریت مالي
  001/0 491/68 502/180 پیش آزمون

 408/0 001/0 971/19 632/52 گروه

 اوقات فرابت
  001/0 625/40 429/109 پیش آزمون

 525/0 001/0 074/32 394/86 گروه

 روابط جنسي
  001/0 773/17 675/119 پیش آزمون

 232/0 006/0 765/8 023/59 گروه

 ازدواج و فرزندان
  001/0 009/245 966/763 پیش آزمون

 351/0 001/0 694/15 936/48 گروه

 اقوام و دوستان
  001/0 022/64 827/229 پیش آزمون

 394/0 001/0 889/18 809/67 گروه

 جهت گیری مذهبي
  001/0 051/111 887/226 پیش آزمون

 444/0 001/0 200/23 400/47 گروه

است. بر این اساس مجموع و میانگین مجذورات برابرند 1* درجات آزادی این تحلیل برابر با 
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در  نشان داد که نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانسدر این مورد نیز 

اثر ها،  حذف اثر پیش آزمون رضایت زناشویي، بعد ازهای تمام مولفه

معني دار  هاپس آزمونهای بر نمره( اوره ایالگوی مشگروه )اصلي 

لذا فرضیه این پژوهش مبني بر اینكه الگوی مشاوره  (p≤05/0) است

های شود. میانگینميروابط زناشویي موثر است، تأیید های ای بر مولفه

ها در رضایت زناشویي گروههای تعدیل شده نمرات پس آزمون مولفه

 جدول زیر آمده است: 

 

 های رضایت زناشویي در مرحله پس آزمون های تعدیل شده نمرات مولفهمیانگین -4ول جد

 انحراف استاندارد میانگین گروه 

622/18 آزمایش موضوعات شخصیتي  642/0  

828/15 کنترل  642/0  

836/19 آزمایش ارتبا  زناشویي  530/0  

464/17 کنترل  530/0  

376/17 آزمایش حل تعارض  472/0  

824/14 کنترل  472/0  

254/17 آزمایش مدیریت مالي  419/0  

296/14 کنترل  419/0  

570/16 آزمایش اوقات فرابت  423/0  

780/12 کنترل  423/0  

166/14 آزمایش روابط جنسي  669/0  

034/11 کنترل  669/0  

101/17 آزمایش ازدواج و فرزندان  456/0  

249/14 کنترل  456/0  

زمایشآ اقوام و دوستان  179/18  489/0  

821/14 کنترل  489/0  

454/20 آزمایش جهت گیری مذهبي  369/0  

646/17 کنترل  369/0  

تعدیل شده، های با توجه به نتیجه آزمون کوواریانس و جدول میانگین

ن شود که در مرحله پس آزمون میانگیميدر نهایت منین استنبا  

ترل آزمایش نسبت به گروه کنرضایت زناشویي گروه های نمره مولفه

ی که ناشي از تاثیر الگو(p≤05/0) افزایش معني دار داشته است

 باشد.ميای مشاوره

 بحث ونتیجه گیری 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي الگوی مشاوره ای 

پیشگیری از طالق و بهبود رضایت زناشویي صورت گرفت. یافته ها 

است. بطوریكه توانست مندین زوج نشان دهنده موثر بودن این الگو 

را از طالق منصرف نماید. یافته ها بیانگر ان است که میانگین رضایت 

زناشویي در پس آزمون باال رفته است. در تبین کلي این یافته ها 

کند با شناسایي ميتوان گفت که این الگوی مشاوره ای سعي مي

های ن، تعارضتعارض و آشفتگي موجود در روابط زوجیهای زمینه

 در پایین سن آنها را شناسایي کرده و به آنها در رفع شان کمک نماید.

 بود، ازدواج یكي از دالیل اصلي طالق در این پژوهش هنگام

 مصلحت اندیشي یا اجبار روی از یا اجباری ازدواج زمانیكه مخصوصا

 فرادا که است این گرفت نظر در میتوان یافته این برای که تبییني. باشد

 تصویر و نكرده اند طي را هویت یابي فرایند هنوز پایین سنین در

 میخواهند زناشویي زندگي و همسر ازدواج، از آنچه به نسبت روشني

 مثال عنوان به ". است زیاد بسیار تغییرآن امكان دارند اگر یا و ندارند

 رسید،مين عقلم بود، کم سنم من " میگوید شرکت کنندگان از یكي

 زندگي از من که نیست میزی اون این فهمیدم مند سال بعد تازه
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 وارد رضایتمندی با نیز ابتدا در افراد است ممكن بنابراین. "میخوام 

 رضایت عدم احساس سال مند گذشت از پس ولي باشند شده ازدواج

 دوره یک افراد این گفت میتوان. باشند داشته خود انتخا  به نسبت

 را بعدیهای دوره میتواند که نگذاشته اند سر پشت خوبي به را رشدی

 . سازد مواجه مشكل با نیز

( انجام شد مشخص شد که 25در پژوهشي که توسط ولد خاني )

 سن پایین ازدواج از عوامل موثر در تعارضات زناشویي است که

 ورد کتوان با مداخالت مشاوره ای از این نوع طالق ها جلوگیری مي

 در اجازدو که دیگری عوامل آنها افزایش داد. رضایت زناشویي را در

 رایب الزم پختگي و آمادگي عدم میسازد، مخاطره آمیز را پایین سن

 در دشای. است زناشویي، زندگي برای الزمهای مهارت  عدم و ازدواج

 و دنبو الزم زناشویي زندگي به ورود برای زیادی مهارتهای گذشته

 و  رسیدندمي مهارتها این به ایین ترپ سنین در و سریعتر خیلي افراد

 با زهامرو ولي میافتاد، اتفاق سریعتر خیلي هویت یابي فرایند حتي

 و يزناشوی رابطه از همسران انتظارات افزایش و تكنولوژی پیشرفت

 و دواجاز برای افراد امروزه که معنایي تفاوت طورکلي به و ازدواج،

 رودو برای بسیاری مهارتهای به دارند، گذشته به نسبت کارکردهایش

 دآوریفرزن حتي و  ازدواج گذشته در. دارند نیاز زناشویي رابطه به

 اهداف به رسیدن برای وسیلهای ازدواج امروزه ولي بود هدف یک

افته ی بیشتری آگاهي خود نیازهای به نسبت افراد امروزه است، دیگر

 رضایا هم و کادرا هم را تری گسترده و بیشتر نیازهای اساسا و اند

 طالبهم زناشویي رابطه و ازدواج از را آنها ارضای به کمک یا آنها

 باتث و پختگي و بلوغ به رسیدن گذشته به نسبت بنابراین میكنند،

 کی در مهمتری بسیار نقش آگاهانه انتخا  و ازدواج از قبل نسبي

شي که پژوه دارد. ازدواج توفیق عدم به آن وجود عدم و موفق ازدواج

توان با مي( انجام شد حاکي از این است که 26) توسط بهاری

وع ن نمداخالت مشاوره ای تعارضات زناشویي را کاهش داده  و از ای

 اد.طالق ها جلوگیری کرد و رضایت زناشویي را در آنها افزایش د

در نتیجه بسیاری از صاح  نظران معتقدند یكي از مهمترین 

ازدواج سن افراد است. و بلوغ بعنوان ی هافاکتورها و پیش بیني کننده

یک توضیح مند بعدی از رابطه و کمک کننده به تداوم ازدواج 

دهد کساني که زود ازدواج میكنند  ميپژوهش ها نشان  .پایدار است

زناشویي هستند و این عدم آگاهي  منجر به های فاقد آشنایي با نقش

، 27) شودميزناشویي  عدم شكل گیری صمیمیت و در نتیجه بي ثباتي

تبز، ماساریک، قدسي، های این یافته ها با نتایج پژوهش (.28 ،29

،( 35،34،33،32،31، 30،20احمدی،صدر اشراقي و لعل بخش )

 همخوان است. 

که  توان منین نتیجه گرفتمياین پژوهش های با توجه به یافته

درماني ای هطالق، مداخلههای در تعارضات زناشویي و در خواست

ر باشد تواند مثمر ثمميمختلف تعارضات را در بر بگیرد های که جنبه

ا رگي و زوجین را نه تنها از طالق منصرف کند بلكه رضایتمندی زند

ید ده بانوادر انان افزایش دهد. به همین خاطر مشاوران و درمانگران خا

وره شای مسعي کنند که در تعارضات زناشویي با استفاده از رویكردها

د از تصمیم به طالق زوجین را خنثي نمایند و بعميای تخصصي و  بو

وی اینكه مراجعان از طالق منصرف شدند در جلسات درماني بعدی ر

معیو  آنها به های تعارض آنها کار کنند و با اصالح جنبههای زمینه

 سازگاری زناشویي و افزایش رضایت زناشویي زوجین کمک نماید.

توان به عدم کنترل متغیرهایي ميپژوهش حاضر های ودیتاز محد

ر د مانند مدت ازدواج، سطح تحصیالت، نوع شغل و... اشاره کرد.

جه به تاثیر توان پیشنهاد نمود که با تومينهایت بر اساس این یافته ها 

ه کگذاری مداخالت درماني در زمینه حل تعارض و طالق بهتر است 

ام به ثبت قبل از ازدواج و قبل از طالق، اقدهای بدون برگزاری مشاوره

  ازدواج و طالق نشود. 

 

 

 

 تقدیر و تشکر
ندار مسئولین  ادارات شهرستان بویژه فرماميبدینوسیله از تما

محترم، دادستان و ریاست دادگستری، مدیریت آموزش و پرورش، 

 مشاوران و شرکتميمدیریت بهزیستي و  امام جمعه محترم و تما

نندگان در این پژوهش بعلت پیشبرد روند تحقیق سساسگزاری ک

 شود.مي
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 Introduction: Given that lack of awareness about marriage and lack of 

sufficient information leads to the separation of couples, so the purpose of 

the present study was to evaluate the effectiveness of the counseling pattern 

of divorce prevention on marital satisfaction in early marriages. 

Methods: The research method was semi-experimental and pre-test, post-
test design with control and experimental groups. The statistical population 

of the study consisted of divorce applicants referring to the Mashhad 

judiciary.The sampling method was targeted and available according to the 

entry and exit criteria, including under 18 years of age.The statistical sample 

was 30 people who were randomly divided into 15 experimental and control 

groups.The research instruments consisted of a marital satisfaction 

questionnaire and a researcher-made questionnaire of demographic 

information.In order to analyze the data in the descriptive statistics section, 

the mean and standard deviation were used and in the inferential statistics 

section, analysis of covariance was used. The significance level was 

considered to be 0.05. Version 24 SPSS software was used to analyze the 

data. 
Results: The research findings showed that the effect of pre-test on post-test 

is significant (F=92.75, P≥0.05) Also, after eliminating the effects of pre-

test, the differences due to group membership are significant (F=60.83, 

P≥0.05) considering that the effect of experimental action is 0.62. There is a 

significant change in the control and experimental group. 

Conclusion: The couple's enjoyment of "premarital counseling" and "pre-

divorce counseling" can play an important role in the success of a 

marriage.In other words, pre-divorce counseling can increase a couple's 

marital satisfaction. 

 Key words: pre-divorce counseling, early marriage, marital satisfaction 
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