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 خالصه 

 ممكن نجیزو ناکافي اطالعات با ازدواج و مرتبط مسائل مورد در کافي آموزش فقدان: مقدمه

اثربخشي  مقايسهپژوهش، اين  ازهدف  بنابراين. کند زيادی مشكالت دچار را زوجین زندگي است

 نگروميبعدی بهای قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد چندآموزش

 ي باشد.م بر اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي در افراد متقاضي ازدواج

 ی شاملپس آزمون است. جامعه آمار _روش پژوهش نیمه آزمايشي با طرح پیش آزمون کار: روش

بود واز بین  1399ل کلیه افراد مراجعه کننده به کانون زندگي پايدار متقاضي ازدواج شهر اراک در سا

شي قرار نفر به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفي در سه گروه آزماي 60آنان تعداد 

گاهي و انتخاب برنامه آ فنون و اصول بر تكیه آموزش قبل از ازدواج با هایجلسه تند. محتوایگرف

ه صورت بنگر و آموزش چندبعدی بومي ایدقیقه 90به صورت هفتگي دو جلسه  (PICKبین فردی )

 ن وساالن هازاپرسشنامه دلبستگي بزرگای انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات دقیقه 40جلسه  10

از آزمون تحلیل  ها( بود و برای تحلیل داده2000( و پرسشنامه تمايز يافتگي اسكورون )1987) شاور

 .استفاده شد 22نسخه  SPSS افزارنرمکواريانس با استفاده از 

ي و رنامه آگاهبهای قبل از ازدواج به روش بین اثربخشي آموزشنشان داد که پژوهش نتايج  نتایج:

ي و نگر بر اضطراب دلبستگي/ اجتناب دلبستگرويكرد چندبعدی بومي انتخاب بین فردی و

 ازدواج تفاوت معناداری وجود ندارد. تمايزيافتگي در افراد متقاضي

ه بر ک اندازهر دو درمان به ي به نظر مي رسد کهباتوجه به نتايج به دست آمده، نتیجه گیری: 

 ربخش هستند. اضطراب دلبستگي/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي اث

 ازدواج نگر، اضطراب/ اجتناب دلبستگي، تمايزيافتگي،رويكرد چندبعدی بوميکلمات کلیدی: 
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 و  همكارانچ زاده خورشانه  سعید بلو                                                                                                                  بر اضطراب/ اجتناب دلبستگی و تمایز

 

 

 مقدمه 
 است شوهر و زن بین عمیق عاطفي و اجتماعي پیوند ازدواج يک

 هداشت پي در زوجین برای را رواني و سالمت جسماني تواندکه مي

ت آن ه و اساس تشكیل خانواده و ثبا، پايصحیحزدواج و ا (1)باشد 

ه ب طمنو وجود ثبات، استحكام، و برقراری نظم در اين نهاد و باشدمي

 . به(3, 2) يكديگر است داشتن روابط گرم و اعضای خانواده با

 را انيرو و نیازهای جسمي از بسیاری تواندموفق مي عبارتي، ازدواج

 كيبرای ازدواج ي ریگیتصمیم (4)کند  برآورده امن يک محیط در

زندگي است و نتايج  ترين تصمیماتپیچیده و ترينسخت از

 ترين عواملي که رضايتاند که يكي از خطرناکنشان داده يتحقیقات

ت نتظاراکند اين است که افراد با ازناشويي و پايداری آن را نابود مي

 شوندگرايانه و عاشقانه وارد ازدواج ميآلو عقايد غیرمنطقي، ايده

ا قبل از ازدواج که زوجین تحت عنوان نامزدی ب . در دوران(5)

 و ودشمي بیشتر با يكديگر ارتباط آنان يكديگر در ارتباط هستند،

-به شباهت و کندمي پیدا عمق يكديگر از افراد شناخت ،ارتباطنيدرا

 . (6)برند مي پي يكديگر هایتفاوت و ها

 موجب ازدواج برای ادگيآم دوره به عنوان نامزدی، دوران

 اين و شده يكديگر با به روابطشان هازوج ترصادقانه و تردقیق نگاهي

 و ترديدهايشان هاترس ها،نگرش درباره تا دهدمي هاآن به را فرصت

 و اهداف باشند، توانندمي و هستند که آنچه و اقتصادی مسائل و

 دست خودآگاهي به نوعي به و کنند تفحص بیشتر ازدواجشان داليل

-مي که هستند شرايط خاصي دارای زوجین يابند.در دوران نامزدی،

 ،(7)ها بین زوج ازدواج، روابط از ناشي فشار و استرس به توان

 و همسر و خود بین ايجاد مرز و استقالل همسر، خانواده تعارض با

 دادن جلوه بهتر يا آل سازیهمسر، ايده با يكي شدن و خانواده همسر

 میان در اين که کرد همسر اشاره تغییر در ايجاد و کنترل ،خود

 برخوردار قابل توجهي اهمیت از اين دوران از ناشي هایتعارض

 در کافي آموزش فقدان که اندنیز نشان داده هانتايج پژوهش (8)است 

مشكالت  زوجین، ناکافي اطالعات با ازدواج، مرتبط مسائل مورد

و  هامد ارتباطي، تمايزيافتگي، مالکدلبستگي، باورهای ناکارا

 ترس ضعیف، ارتباط اقتصادی، فرهنگي، نادرست اجتماعي، باورهای

 هستند هاييعوامل و آسیب شايعترين از در ازدواج عدم موفقیت از

(. 9) کند زيادی مشكالت دچار را زوجین زندگي است که ممكن

خاص  هایسبک فهم برای منسجمي چارچوب دلبستگي نظريه

 نظريه، اين براساس آورد ومي فراهم عاشقانه روابط زمینه در تعارض

 جستجوی در ذاتي به طور خود، بقای و امنیت برای انساني موجودات

 . طي(10)آيند ديگران برمي با نزديک هیجاني پیوندهای يا دلبستگي

 پیرامون عقايد از ایشدهدروني مجموعه افراد فرايندهای دلبستگي،

 الگوهای»عنوان  عقايد تحت اين دهند ومي را شكل رانديگ و خود

 خود، از دروني کاری الگوهای (11)شوند مي شناخته« دروني کاری

و  ادراک شايستگي خودارزشمندی، مورد در فرد يک ادراک

 است در حالي اين دهد.مي قرار تاثیر تحت را اشبودن داشتنيدوست

 در پیرامون انتظارات فرد به ديگران از دروني کاری الگوهای که

دارد. به عبارتي،  اشاره ديگران بودن قابل اعتماد و بودن دسترس

 نیاز به پاسخگو و دسترس کودک، در قبال در مراقبان که هنگامي

 و خود از مثبت دروني کاری الگوهای و ايمن دلبستگي باشند،

 گیریشكل الزمه خود به نوبه امر اين و گرفته ديگران شكل

 فراهم را بزرگسالي سالم در ایرابطه الگوهای و تحولي هایهگذرگا

  .(12)آورد مي

تمايز يافتگي به میزان توانايي فرد برای هدايت  (13) 1از نظر بوئن

گردد اش توسط احساسات يا افكارش بر ميرفتار، ارتباطات و زندگي

های کنند، واکنشافرادی که آمیختگي زيادی را تجربه مي (14)

اني و غیرارادی داشته و در شرايط پرفشار دچار سوء عملكرد  هیج

شوند، درست به دلیل اين که افراد قادر به تمايز بین افكار و مي

احساس خود نیستند، در متمايز کردن خود از ديگران با مشكل مواجه 

(. به 15) پیوندندهستند و به آساني به هیجانات حاکم بر خانواده مي

راد تفاوت بین افكار و احساسات خود و ديگران را عبارتي، اين اف

برای اعضای  "توده من نامتمايز خانواده"فهمند. بوئن از مفهوم نمي

کند و هايي که به شدت به يكديگر متصل هستند، استفاده ميخانواده

شود که براساس نظريه او، گاهي نزديكي عاطفي به قدری شديد مي

. (16)فكار و روياهای يكديگر باخبرند اعضای خانواده از احساسات، ا

اين صمیمیت به نزديكي بیش از اندازه و  (13)به نظر بوئن 

شود که به طرد دو جانبه بین دو عضو خانواده ناخوشايندی ختم مي

(. اصرار بوئن برای شكوفايي خود و بلوغ افراد، آنها را 17) انجامدمي

کند و به اصلي رها مي از دلبستگي های هیجاني حل نشده با خانواده

کند. براين اساس، بسیاری از دار با افراد ديگر هدايت ميروابط معني

دهد که اعضای خانواده مشكالت خانوادگي به خاطر اين روی مي

. (18)اند خود را از لحاظ روان شناختي از خانواده پدری مجزا نساخته

ک يا هر دو والد هايي است که ياين امر در واقع نقطه مشترک خانواده

                                                           
1  . Bowen 
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شان با همسر خود شان هستند و در تعیین روابطهنوز پايبند خانواده 

الزم است آن را مدنظر قراردهند. به عبارت ديگر اين والدين هنوز 

 شان هستندهای پدریخانواده "نظام هیجاني"يا  "توده خود"بخشي از 

 اهمیت بر از ازدواج پیش آموزش هایبرنامه از بسیاری . در(19)

 افزايش توافق، عدم کردن موارد روشن ارتباطي، هایيادگیری شیوه

اين  تأثیر و زندگي از هازوج مفهوم انتظارات زوجین، صمیمیت

(. از طرف ديگر، نتايج 7شود )مي تأکید هاآن میان روابط بر انتظارات

 انتظارات افراد از بسیاری مطالعاتي آشكار ساخته است که

انتظار  و خود دارند زندگي شريک و به ازدواج ی نسبتانانهیبرواقعیغ

 از قبل کمبودهای زندگي و هانقص ها تمامآن همسر که دارند

های قبل از دريافت آموزش . بنابراين،(20)نمايد  پر را هاآن ازدواج

دارای  در زندگي زناشويي شكست از جهت پیشگیری ازدواج

 توانندمي زوجین که است نيبراو فرض پژوهشگر  ضرورت بوده

را فراگیرند و در اين رابطه، آموزش  ازدواج های موفقیت درمهارت

 کیفیت ارتقای استحكام ازدواج و بر ازدواج از پیش هایمهارت

 (.  9کند )مي روابط زناشويي کمک

 هایدر برنامه که افرادی است داده نشان نتايج تحقیقات نیز

بهتری،  رشد ارتباطي از ند،کنمي شرکت ازدواج از آموزش پیش

 آمار و همچنین بیشتری برخوردارند حمايت و کمتر تبادالت مخرب

. برنامه آموزش پیش از ازدواج به (8, 7, 5)است  کمتر هاآن در طالق

های بین فردی بر پايه مدل دلبستگي ارتباطي به شیوه آگاهي و انتخاب

وابط نزديک ( به عنوان مدلي برای بررسي ر2006دست وان اپ )

؛ اين مدل نظری شناساننده نگاره پیوندهای (21)گسترش يافت 

، 1ارتباطي در يک رابطه است و دربرگیرنده پنج موئلفه شناخت

ای از اين است اين رويكرد آمیخته 5و تماس 4، تعهد3، دلگرمي2اعتماد

ای از دريافت کلي در يک رابطه و اطالعات پنج پیوند ارتباطي، نگاره

اری درباره احساس عشق، دلبستگي و نزديكي در رابطه فراهم دمعني

( اين پنج موئلفه ارتباطي را در دو بخش PICKبرنامه ) (22)کنند مي

های يک نامزد و دانش قلبي برای دانش عقلي برای شناخت ويژگي

کند. بخش دانش گذر مناسب از يک رابطه عاشقانه سازمان دهي مي

دست آمده از همسر يا نامزد در گام عقلي به دانش و شناخت به 

آشنايي و روابط عاشقانه به طور باريک بینانه و ژرف اشاره دارد. در 

                                                           
 

1   . knowledge 

2   . trust 

3   . reliance 

4   . commitment 

5   . touch 

(، يعني شناخت است، پنج PICKاين بخش که مولفه نخست برنامه )

ويژگي ارتباطي، که در پژوهش ها به عنوان پیش بیني کننده ازدواج 

د درباره شريكش ياد شوند، وجود دارد که شخص بايموفق نامیده مي

(، يعني زمینه FACES. اين پنج ويژگي با نام اختصاری )(23) بگیرد

 8سازگاری بالقوه (،A) 7ها و اعمال وجدانينگرش (،F) 6خانوادگي

(C)9هايي از ارتباط با ديگران، نمونه (Eو مهارت )10های ارتباطي (S )

تماد، دلگرمي و شود. بخش دانش قلبي، يعني مولفه های اعبازشناخته مي

تماس به رشد ارتباط عاطفي يا احساس عشق میان افراد در گام آشنايي 

. در اين بخش شرکت کنندگان شیوه بالندگي، تعهد و (24) اشاره دارد

گیرند و دباره شیوه تعادل گسترش دل بستگي را در يک رابطه ياد مي

به طور  (22)اين عوامل و تقويت مرزها در يک رابطه آموزش مي بیینند 

کلي، اين برنامه بازبیني فرآگیر و کاملي از زمینه های برجسته برای تبیین 

روابط عاشقانه و يک ساختار فراگیر باری درک شیوه نزديكي و 

  صمیمیت در روابط پیش از ازدواج فراهم مي کند.

تاثیر اين برنامه را مورد  (25)نتايج مطالعه وان آپ و همكاران 

های و نتايج از تاثیر مثبت اين برنامه بر باورها و نگرش مطالعه قرار داد

غیرواقعي افراد درباره انتظارات غیرواقع بینانه از ازدواج حكايت 

 ارتباط، نگر تحت عنوان الگویداشت. از طرف ديگر الگوی بومي

 مورد را در ازدواج از قبل کنندهبینيعوامل پیش از جامعي فهرست

 رويكرد يک اساس بر ارتباط مايد. نتايج الگویمین ارائه موفق ازدواج

 از عمده مجموعه چهار اين الگو به توجه و با است بومي رشدی

 زندگي کیفیت کنندهبینيپیش توانندمي ازدواج از عوامل قبل

 عوامل عوامل فردی، از: عوامل عبارتند اين باشند. زناشويي

 . بر(26)رهنگي ف عوامل و زناشويي عوامل خويشاوندی، و خانوادگي

 آن از بعد نیز و ازدواج هنگام در شوهر و رويكرد، زن اين اساس

فرهنگي  زناشوئي، مبدا، خانواده مختلف فردی، عوامل به توجه ضمن

  اخالقي، شناختي، مختلف ابعاد روی بر بايد معنوی و اجتماعي

 مناسب هایو مهارت کنند کار جسماني حتي و رفتاری و عاطفي

-مي کلي بطور کنند. مذکور کسب عوامل به توجه با را دبع هر برای

 مختلف ابعاد از تلفیقي نگر،بومي چند بعدی رويكرد گفت توان

 اين با است، معنوی و مدار هیجان رفتاری، رويكردهای شناختي،

 مختلف شناختي، ابعاد روی بر کار رويكرد، اين که در تفاوت

خصوصیات  و بومي ائلمس بر تاکید با رفتاری و عاطفي اخالقي،

                                                           
6   . family background 

7   . sttitudes and actions of the conscience 

8   . ompatibility 

9   . examples of other relationships 

1 0  . relationship skills 
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 عوامل بويژه فرهنگي عوامل در گیرد.مي انجام اجتماعي فرهنگي

به  پايبندی و احترام ايمان، داشتن نیكو، اخالق صداقت، نظیر انساني

 کنار در تحمل و صبر میزان و سازگاری قدرت افزايش خانواده،

 ناي در محیط و بوم با بینانه متناسب واقع و منطقي پذيریانعطاف

 رويكردهای در ایرويه چنین است و تاکید مورد بسیار رويكرد

 انعطاف از منظور (27)گردد مي مشاهده کمتر ازدواج قبل از مشاوره

 فضای در و شوهر زن ارتباط شكل و نوع که است اين بافتي پذيری

 با تعامل در و يكديگر هایخانواده با تعامل در زناشويي، خصوصي

 پیدا متفاوتي کامال هایشكل است ممكن قيو اخال فرهنگي مسائل

 و صمیمي شوهر بسیار و زن است ممكن هاموقعیت از بعضي در کند.

 به همزمان توجه همچنین باشند. رسمي حدودی تا ديگر مواقع در

 در و زناشويي و خصوصي زندگي سوی گرايش به والدين، و همسر

 هایدر موقعیت نقش تغییر نیازمند رسوم و آداب به پايبندی حال عین

 بعد چهار در انعطاف و تغییر به پذيری اشاره انعطاف است. مختلف

زندگي  مختلف هایجنبه در رفتاری و عاطفي اخالقي، شناختي،

 فرهنگي مسائل زمینه در همچنین (28)دارد  جامعه بافت با متناسب

 و سازش ناموس، و بر غیرت تاکید بودن، راست رو نظیر مواردی

 بزرگترها به احترام خانواده، به پايبندی و معنويات به توجه ،فداکاری

 زندگي جمله خصوصیات از فرهنگ و خانواده به تعلق ويژه و

 است. ايراني و بخصوص فرهنگ استان مرکزی فرهنگ در زناشويي

 به افراد زندگي سبک تغییر شاهد مذکور، منطقه اين در بر عالوه

 میخواهد اين مناطق در که سيک هستیم. نیز ایهسته زندگي سوی

 کافي پذيریانعطاف از است بهتر اصوال بدهد زندگي تشكیل

 است الزم زندگي، سبک تغییر و کنار نوگرايي در و باشد برخوردار

 چنین وجود نمايد. با توجه نیز هاارزش و رسوم و آداب به

 شاهد موارد از در بعضي فرهنگي، هایحساسیت و خصوصیات

 ازدواج از قبل مشاوره برای آموزش مختلف هایهدور برگزاری

 نگاه با و مبنا اين بر شود.مي توجه هامولفه به اين کمتر که هستیم

 برای های الزمآموزش و تدوين آموزشي مختلف جلسات بعدی چند

 رويكرد عالوه بر اين، است. گرديده ارائه ازدواج آستانه در افراد

 نیز آمادگي/سازیغني برنامه وهشی از نگر متاثر بومي بعدی چند

 اساس اين بر آمادگي/سازی غني برنامه برنامه نظری زيربنای است.

-مي موفق ازدواج و زناشويي روابط کیفیت که است استوار فرض

. بنابراين، (27)شود  بینيازدواج پیش از قبل عوامل طريق از تواند

ی قبل از هاسوال اصلي پژوهش حاضر اين است که آيا بین آموزش

ازدواج به روش برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد 

نگر بر اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي در چندبعدی بومي

 افراد متقاضي ازدواج تفاوت وجود دارد؟

  

 روش کار
روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا 

پس آزمون با گروه گواه  _وناز نوع نیمه آزمايشي با طرح پیش آزم

 آموزش قبل از ازدواج در هایجلسه است. در اين مطالعه، محتوای

برنامه آگاهي و انتخاب بین  فنون و اصول بر تكیه با حاضر پژوهش

شیوه به صورت هفتگي دو جلسه  اين  مبدع اپ ( وانPICKفردی )

 10ت نگر به صوربود و همچنین، آموزش چندبعدی بومي ایدقیقه 90

بیماران  ,OCDای طراحي شد. در اين مطالعه، بیماران دقیقه 40جلسه 

 تیشخص اختالل، ادیاعتافراد دچار  ،ي و خلقياختالالت اضطرابدچار 

شدند مطالعه  وارد صرفاً افرادی ووارد مطالعه نشدند  دمانسی و مرز

که فاقد اختالالت روانپزشكي هستند. با توجه به جامعه آماری 

 1399که شامل کلیه افراد متقاضي ازدواج شهر اراک در سال پژوهش 

جهت دريافت مشاوره  1399 /20/03تا  20/01/1399بود که از تاريخ 

قبل از ازدواج به کانون زندگي پايدار مراجعه کردند، از بین آنان 

نفر به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفي در  60تعداد 

نفر(، گروه   20گاهي و انتخاب بین فردی )سه گروه آزمايشي برنامه آ

نفر( قرار گرفتند. الزم  20نفر( و گروه گواه ) 20نگر )آموزشي بومي

باشد. به ذکر است که تخمین حجم نمونه براساس فرمول کوهن مي

کنندگان هر سه گروه از نظر سن، سطح عالوه براين شرکت

ابي دلبستگي از تحصیالتي و وضعیت اشتغال همسان شدند. برای ارزي

( استفاده شد. 1987) ساالن هازان و شاورپرسشنامه دلبستگي بزرگ

سنجي است که توسط گیری، خوديک ابزار اندازهاين پرسشنامه، 

ساخته شد. اين آزمون بر اين فرض تنظیم شده ( 1987)هازان و شاور 

مراقب را -های دلبستگي کودکهايي از سبکاست که مشابهت

سالي نیز يافت. اين ابزار شامل دو بخش است. در بزرگتوان در مي

شده بخش نخست، آزمودني درباره سه پاراگراف توصیفي ارائه

کند. اين سه پاراگراف بیانگر احساسات وضعیت خود را مشخص مي

فرد درباره راحتي و نزديكي و صمیمیت در روابط است و هر يک 

اضطرابي، و ايمن(  اجتنابي،)دهنده يک نوع سبک دلبستگي نشان

است. در بخش دوم، سبک دلبستگي خود را بر اساس يكي از سه 

کند. همچنین شده که در بخش اول آمده است معین ميتوصیف ارائه

ای، از درجهگذاری از نوع لیكرت هفتدر بخش اول روش نمره

گیرد. در بخش دوم روش انجام مي« کامالً موافقم»تا « کامالً مخالفم»

، 1ای است؛ به اين صورت که نمره گذاری به صورت مقولهنمره
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، 3، دلبستگي اضطرابي )دوسوگرا( و نمره 2دلبستگي اجتنابي، نمره  

ترتیب نمره حاصل از بخش اول بدين. دهددلبستگي ايمن را نشان مي

ای و نمره بخش دوم در مقیاس اسمي است. اعتبار در مقیاس فاصله

 r بازآزمون معادل -ايي آن توسط آزمونآزمون از طريق محاسبه پاي

در تحقیقي که توسط  (30, 29) دست آمده استبه  4/0پیرسون برابر 

نفری انجام گرفت، اعتبار آن 100روی يک نمونه ( 2004)پاکدامن 

آزمون، به ترتیب برای دلبستگي اضطرابي، اجتنابي و باز-توسط آزمون

 79/0ن آلفای کرونباخ نیز، و میزا 37/0، و 56/0، 72/0ايمن، برابر 

در روش بازآزمايي ضريب همبستگي بین دو  .گزارش شده است

آلفای کرونباخ در مطالعه تاج و  .به دست آمده است 92/0آزمون 

گزارش شده است. در مطالعه حاضر همسو با  68/0 (2013)همكاران 

ضريب همبستگي بین سه توصیف  (2006)گزارش ذراتي و همكاران 

، اجتنابي و ايمن، 13/0ه ترتیب برای اجتنابي و اضطرابي، مختلف ب

دهد اين سه ، به دست آمد که نشان مي13/0و اضطرابي و ايمن،  13/0

در اين . سنجندپاراگراف مختلف، هر يک محتوايي جداگانه را مي

گونه مقیاس دلبستگي را بدين مطالعه با توجه به اورال و ديگران

اسي که حداقل و حداکثر نمره آن به کردی: مقیخواهیم تعريف 

 و شودتر مياست و با افزايش نمره، دلبستگي ناايمن 21و  3ترتیب 

منظور ماده سوم )پاراگراف مربوط به دلبستگي ايمن( را به طور بدين

در مقیاس دلبستگي  3گذاری کرديم. در نتیجه نمره معكوس نمره

شانگر دلبسته کامالً ناايمن ن 21دهنده دلبسته کامالً ايمن و نمره نشان

شدن امكان استفاده از رويكرد ابعادی است. همچنین به منظور فراهم

ای حاصل از ماده اول را به دلبستگي، در اين پژوهش، نمره فاصله

عنوان شاخص اجتناب و نمره حاصل از ماده دوم را به عنوان شاخص 

روه مجزا، بر ترتیب چهار گاضطراب دلبستگي، در نظر گرفتیم. بدين

های سیستم دلبستگي به بودن يا نبودن هر يک از شاخصاساس فعال

اجتنابي )اضطراب  -اند از: اضطرابيها عبارتوجود آمد. اين گروه

باال، اجتناب باال( اجتنابي )اجتناب باال، اضطراب پايین( اضطرابي 

)اضطراب باال، اجتناب پايین( و گروه ايمن )اضطراب و اجتناب 

بندی چهارتايي بارتولومه و توان با طبقهها را ميین(. اين گروهپاي

اجتنابي معادل  -ترتیب که گروه اضطرابيمقايسه کرد؛ بدين هورويتس

« آشفته»، اضطرابي معادل «تفاوتبي»، اجتنابي معادل «هراسان»گروه 

( و برای ارزيابي 1987)هازان و شیور،  است «ايمن»و ايمن معادل 

( استفاده شد. 2000گي از پرسشنامه تمايز يافتگي اسكورون )تمايزيافت

ساخته شده  2000تمايزيافتگي که توسط اسكورون در سال  پرسشنامه

 سنجش منظور به که است سؤالي 45 پرسشنامه است، يک

؛ 1998رود )اسكورون و فريدلندر، افراد به کار مي تمايزيافتگي

ای با مقیاس شش گزينهو پاسخ دهي به پرسش ها  (1384اسكیان، 

برای  6برای به هیچ وجه درباره من درست نیست تا  1لیكرت )از 

ای بین شود. به هر سوال نمرهکامال درباره من درست است( انجام مي

، نمره يک و به 1تعلق مي گیرد. به اين صورت که به گزينه  6تا  1

رسشنامه، برابر داده مي شود. لذا حداکثر نمره در اين پ 6، نمره 6گزينه 

-7-4مي باشد. در بین سوال های مربوط به مقیاس، سواالت  276با 

ها به معكوس نبوده، بقیه سوال 11-15-19-23-27-31-37-41-43

شوند.  نمره باال به معنای تمايز گذاری ميصورت معكوس نمره

يافتگي و نمره پايین به معنای تمايزنايافتگي است. اسكوورون و 

همبستگي دروني پرسش ها را با آلفای  کرونباخ برای فريدلندر، 

، گزارش کردند. پايايي پرسش نامه در نمونه ايراني 88/0پرسش نامه  

، گزارش شده 72/0در پژوهش نجف لويي برای کل پرسش نامه 

است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس کلي تمايز يافتگي 

( پايايي اين پرسشنامه را با 1384محاسبه گرديده است. اسكیان ) 88/0

محاسبه کرده است. همچنین  81/0استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

( صورت گرفت 2004پوپكو ) -در پژوهش انجام شده توسط پلچ

گزارش شده است و در پژوهشي که  86/0ضريب آلفای  کرونباخ 

( انجام پذيرفته است، ضريب آلفای  1386توسط خزاعي )

ه دست آمد که ثبات و پايايي بااليي را برای اين ب 90/0کرونباخ

( اسكورون و 1384های اسكیان )دهد و با يافتهپرسشنامه نشان مي

( 2004باشد. در پژوهش نات و اسكورون )( همسو مي1996فريدلندر )

ارتباط معنادار و معكوس مشاهده شده بین نمرات پرسشنامه تمايز 

شانگان بیماری )که به ترتیب از يافتگي با اضطراب مزمن و توسعه ن

طريق پرسشنامه اضطراب و مقیاس الگوی نشانگان بیماری سنجیده 

شده است( روايي محتوايي اين پرسشنامه را تايید کرد. همچنین روايي 

نفر از  10( به مراجعه به 1384محتوايي پرسشنامه توسط اسكیان )

يايي پرسشنامه صاحب نظران در اين حوزه مورد تايید قرار گرفت. پا

تمايزيافتگي در پژوهش حاضر بررسي شد و میزان آن براساس ضريب 

گزارش شد. شرح جلسات آموزشي در ادامه  71/0آلفای کرونباخ 

 ارائه شده است.

 ( برنامه آموزشي قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهي و1

 های بین فردی انتخاب

 با حاضر ژوهشپ آموزش قبل از ازدواج در هایجلسه محتوای

 ( وانPICKبرنامه آگاهي و انتخاب بین فردی ) فنون و اصول بر تكیه
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 شرح به ایدقیقه 90شیوه به صورت هفتگي دو جلسه  اين  مبدع اپ

 بود: زير

در  .بین فردی هایانتخاب و آگاهي برنامه با اول: آشنايي جلسه

 از ي وعرفم يكديگر، با شدن آشنا فنون از استفاده با اعضا جلسه اين

از  قبل آموزش ضرورت و اهمیت و گروه هنجارهای و اهداف

 طالق مستند فیلم نمايش با جلسه اين آگاهي يافتند. همچنین، ازدواج

 عقلي کسب دانش نحوه و ارتباطي دلبستگي مدل مورد در گفتگو و

 يافت. خاتمه قلبي و

با  آشنايي طريق از عقلي دانش کسب آموزش دوم: جلسه

 اعضا با اين جلسه در بودن. وجداني و خانوادگي زمینه الگوهای

 مثل بزرگسالي روابط بر الگوها اين تأثیر و خانوادگي الگوهای

 غییرتهای شیوه به نسبت و آشنا شدند همسر با تعامل و همسر انتخاب

با  جلسه اعضا اين در همچنین، کردند. کسب آگاهي الگوها اين

 ودخ بر عمل نظارت با و کردند یداپ آشنايي وجدان از کاملي تعريف

 آشنا شدند. وجداني ديدگاه اتخاذ عمل و

سازگاری  درک طريق از عقلي دانش کسب آموزش سوم: جلسه

ل شام آن ابعاد و با سازگاری گروه اعضای جلسه اين در تناسب. و

 ومهم(  هایتفاوت )بررسي مكملیت متقابل(، )جاذبه متقابل شیمي

و  هاارزش زندگي، سبک در شباهت مقايسه پذيری )بررسي

 شدند. آشنا شخصیت(

 شناخت مهار طريق از عقلي دانش کسب آموزش چهارم: جلسه

 ایهمورد اهمیت مهارت در بحث با جلسه اين نامزد. ارتباطي تهای

 نتظارا ارتباط ناهمخوان، خود، ابراز در فريب تشخیص سالم، ارتباطي

 هایمهارت با شناخت و شد آغاز شريک زندگي، بودن باز مورد در

 خودافشايي خاتمه يافت. و وجود ابراز مثل شريک ارتباطي

 از مؤلفه آگاهي طريق از قلبي دانش کسب آموزش پنجم: جلسه

 کردن ددر اعتما چرا افراد که اين مورد در بحث با جلسه اين اعتماد.

 در شروع شد. سپس اعتماد قابل افراد هایويژگي و دارند مشكل

 آموزش افراد به هاو تداعي هاهآلايد شامل افراد منابع اطالعاتي هزمین

 شد. داده

 از مؤلفه آگاهي طريق از قلبي دانش کسب آموزش ششم: جلسه

 طالعاتيا مورد منابع ديگر در قبل، جلسه همانند جلسه اين در اعتماد.

 و بحث ایارتباطي کلیشه باورهای و انتظارات جمله از فرد يک

 شد. اعتمادسازی استفاده عملي تكنیک از و دش گفتگو

اين  لگرمي. د طريق از قلبي دانش کسب آموزش هفتم: جلسه

 به مندعالقه نامزدتان فهمیدمي که چگونه سؤال اين طرح با جلسه

 مورد در ادامه بود شروع شد. در خواهد نیازهايتان کردن برآورده

 افراد آموزش به بطهرا يک در شدن قطبي دو و فرايند نیازها اهمیت

 عنوان نماد دلگرمي به يانگ و يینگ نماد مورد در شد. سپس داده

 شد. بحث گروه اعضای با هاتفاوت حل جهت

 و تماس. تعهد طريق از قلبي دانش کسب آموزش هشتم: جلسه

 شريک آزمون متعهد بودن چگونگي و تعهد مورد در جلسه اين در

 زا بیش تعهد رابطه و يک در يطوالن ماندن از ناشي خطرات آينده،

 ثراتا مورد و در شد داده آموزش افراد ازدواج به از قبل در اندازه

 از ازدواج روابط قبل در تماس و جنسي جاذبه فیزيكي و عاطفي

 و نگرش در مورد الزم هایبینش افراد به جلسه اين در شد. بحث

 شد. ارائه رضايت جنسي مورد در افراد انتظارات

 ضمن تقدير آزمون.پس اجرای و اصلي مفاهیم مرور م:نه جلسه

 جلسات، مفاهیم در اين پژوهش کنندگانشرکت حضور از صمیمانه

 آن و هایمؤلفه و عقلي دانش کسب نحوه شامل قبل جلسات

کلي  طور به و آن هایمؤلفه و دانش قلبي کسب نحوه همچنین،

و  2007 ؛2006شد )وان اپ،  مرور ارتباطي دلبستگي مدل درک

 . نگر در ادامه ارائه شده است(. شرح جلسات رويكرد بومي2008

( برنامه آموزشي قبل از ازدواج به روش آموزش رويكرد 2

 نگرچندبعدی بومي

 .ای استدقیقه 40جلسه  10نگر به صورت آموزش چندبعدی بومي

 آرام ينتمر با همراه برنامه مرور و گروه فرايند معرفي اول، جلسه

 نقش تغییر و معنوی سازی

-انعطاف چرخه از استفاده با همدلي و محبت ابراز دوم، جلسه

 بافتي پذيری

 تعارض حل و سازش مهارت سوم، جلسه

 افتيب پذيریانعطاف چرخه از استفاده با خشم کنترل چهارم، جلسه

 افتيب پذيریانعطاف چرخه از استفاده با جنسي رابطه پنجم، جلسه

 خانه امور در گیری تصمیم و رکتمشا نحوه ششم، جلسه

 خهاز چر استفاده با تحصیلي( و فراغت کاری، مالي، امور )مديريت

 بافتي پذيری انعطاف

 برای گیری تصمیم و خانه کارهای انجام مهارت هفتم، جلسه

 اب اجرای عروسي( نحوه و پوشش نحوه مذهبي، )فعالیت زندگي امور

 بافتي پذيری انعطاف چرخه از استفاده

 رخهچ از استفاده با مبدا خانواده با تعامل مهارت هشتم، جلسه

 بافتي پذيری انعطاف
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 فانعطا چرخه از استفاده با زوجین والدين به آموزش نهم، جلسه 

  پذيری

مي بندی )برگرفته از پژوهش کري جمع و دوره پايان دهم، جلسه

 (.1394و اسمعیلي، 

. 

 نتایج

  صددر 6/54رکت داشتند که نفر ش 328در اين مطالعه در مجموع 

در اين پژوهش، در گروه تجربي برنامه آگاهي و انتخاب بین 

سال، در گروه تجربي  90/27کنندگان فردی میانگین سني شرکت

و  45/28کنندگان نگر میانگین سني شرکترويكرد چندبعدی بومي

سال است و در هر سه گروه  95/26در گروه گواه میانگین سني 

مه آگاهي و انتخاب بین فردی، گروه رويكرد چندبعدی تجربي برنا

نگر و گروه گواه با توجه به همسان کردن سطح تحصیالتي، بومي

کنندگان با سطح تحصیلي ديپلم و زير ديپلم، نفر از شرکت 3تعداد 

 7کنندگان با سطح تحصیلي فوق ديپلم، تعداد نفر از شرکت 6تعداد 

نفر از  4صیلي لیسانس و تعداد کنندگان با سطح تحنفر از شرکت

کنندگان با سطح تحصیلي فوق لیسانس و باالتر در پژوهش شرکت

شرکت داشتند. همچنین، در هر دو گروه تجربي برنامه آگاهي و 

نگر و گروه گواه با انتخاب بین فردی، گروه رويكرد چندبعدی بومي

-نفر از شرکت 18توجه به همسان کردن وضعیت اشتغال، تعداد 

کنندگان با وضعیت نفر از شرکت 2کنندگان با وضعیت شاغل و تعداد 

های بدون شغل )سرباز(، در پژوهش شرکت داشتند. در ادامه داده

کنندگان در مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت

 متغیرهای وابسته ارائه شده است.

 

 های توصیفي متغیرهای وابستهيافته .1جدول

 آزمونپس پیش آزمون  امتغیره

میانگ گروه 

 ين

انحراف 

 استاندارد

میانگ

 ين

انحراف 

 استاندارد

-بینانتخابوبرنامه آگاهي اضطراب دلبستگي

 فردی

10/4 37/1 55/2 57/1 

 20/1 10/2 51/1 75/3 نگرچندبعدی بوميرويكرد

 34/1 85/3 16/1 90/3 گواه

-بینبانتخاوبرنامه آگاهي اجتناب دلبستگي

 فردی

70/3 75/1 2 16/1 

 56/1 60/2 63/1 15/4 نگررويكرد چندبعدی بومي

 94/1 90/3 80/1 4 گواه 

-بینانتخابوبرنامه آگاهي تمايزيافتگي

 فردی

05/

118 

78/14 25/

146 

49/12 

/80 نگررويكرد چندبعدی بومي 

111 

19/15 10/

140 

18/20 

/90 گواه 

123 

08/18 45/

124 

57/16 

 

گردد، میانگین نمرات اضطراب و همانگونه که مشاهده مي

های قبل از ازدواج به اجتناب دلبستگي افراد گروه تجربي آموزش

روش برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی، گروه تجربي رويكرد 

آزمون کاهش و آزمون نسبت به پیشنگر در پسچندبعدی بومي

است. اين يافته بدين معني  نمرات تمايزيافتگي در آنان افزايش داشته

های قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهي و انتخاب است که آموزش

 نگر باعث تغییراتي دربین فردی و آموزش رويكرد چندبعدی بومي
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 کننده در مطالعه شده است. ازدواج شرکتنمرات اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي در افراد متقاضي 

 

 نتايج ضريب همبستگي پیرسون برای متغیرهای وابسته. 2جدول

 تمايزيافتگي اجتناب دلبستگي اضطراب دلبستگي متغیرها

   - اضطراب دلبستگي

  - 52/0** اجتناب دلبستگي

 - -21/0* -38/0** تمايزيافتگي
 **در سطح يک درصد معني دار است.

 *در سطح پنج درصد معني دار است.
 

د که ضريب همبستگي بین متغیرهای وابسته در دهنتايج نشان مي

توان گفت که پروتكل معني دار است، بنابراين، مي 01/0سطح 

آموزش داده شده، برای هر سه متغیر اضطراب/ اجتناب دلبستگي و 

 تواند داشته باشد.داری ميتمايزيافتگي کاربرد معني

 

 آزمونبسته در پیشنتايج آزمون تحلیل واريانس برای متغیرهای وا . 3جدول

 F Sig درجه آزادی میانگین گروه متغیر وابسته

 718/0 334/0 2 10/4 فردیبینانتخابوآگاهيبرنامه اضطراب دلبستگي

 75/3 نگرچندبعدی بوميرويكرد

    90/3 گواه

 706/0 351/0 2 70/3 فردیبینانتخابوآگاهيبرنامه اجتناب دلبستگي

    15/4 نگردی بوميرويكرد چندبع

    4 گواه

 618/0 486/0 2 05/118 فردیبینانتخابوبرنامه آگاهي تمايزيافتگي

    80/111 نگررويكرد چندبعدی بومي

    90/123 گواه

 
 

نمرات  محاسبه شده برای fدهد که مقدار ( نشان مي3نتايج جدول 

 ردگي ـو تمايزيافت ستگيـرهای اضطراب/ اجتناب دلبـآزمون متغیپیش

 دار نیست.کننده در مطالعه معنيافراد متقاضي ازدواج شرکت 

 
 

 هايلک برای نرمال بودن توزيع دادهو -نتايج آزمون شاپیرو . 4جدول 

 Sig درجه آزادی آماره متغیر

 16/0 60 94/0 اضطراب دلبستگي

 96/0 60 98/0 اجتناب دلبستگي

 98/0 60 99/0 تمايزيافتگي
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دهد که مقدار آماره محاسبه شده برای نشان مي 4نتايج جدول  

تمام متغیرهای وابسته شامل اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي 

دار نیست، لذا فرض آزمون معنيدر افراد متقاضي ازدواج در پیش

شود. نتايج آزمون باکس ها پذيرفته مينرمال بودن توزيع نمرات داده

محاسبه شده برای متغیرهای وابسته شامل  Fقدار نشان داد که م

اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي در افراد متقاضي ازدواج 

دار نیست، لذا فرض همگني واريانس در کننده در مطالعه معنيشرکت

محاسبه  Fشود و نتايج نشان داد که ماتريس کواريانس پذيرفته مي

امل اضطراب/ اجتناب دلبستگي و شده برای تمام متغیرهای وابسته ش

دار کننده در مطالعه معنيتمايزيافتگي در افراد متقاضي ازدواج شرکت

 شود. ها پذيرفته مينیست، لذا فرض همگني واريانس

  

 

 نتايج آزمون تحلیل کواريانس چندمتغیری .5جدول 

  F DF  مقدار آزمون
 فرضیه

DF 
 خطا

Sig  توان آماری اتاضريب 

 000/1 44/0 001/0 53 3 369/14  81/0 رویريشهرگترينبزآزمون

 

دار محاسبه شده معني Fدهد که مقدار نشان مي 5نتايج جدول 

های قبل از ازدواج به روش است. به عبارتي، بین اثربخشي آموزش

نگر برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد چندبعدی بومي

ضطراب/ اجتناب دلبستگي و ا حداقل بر روی يكي از متغیرهای

دار بوده است. تمايزيافتگي در افراد متقاضي ازدواج تفاوت معني

درصد  44دهد که میزان اثربخشي آموزش مقدار ضريب اتا نشان مي

دهد که حجم نمونه از کفايت بوده است و مقدار توان آماری نشان مي

ا شود، با اجر 100الزم برخوردار است و از طرف ديگر اگر آموزش 

 بار اين نتیجه بدست خواهد آمد. 99در 

 

 نتايج آزمون تحلیل واريانس يک راهه در متن تحلیل کواريانس چندمتغیری. 6جدول

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات وابسته متغیر

 مجذورات

F Sig ضريب اتا 

اضطراب 

 دلبستگي

 243/0 001/0 660/8 940/15 2 880/31 بین گروهي

    841/1 54 397/99 درون گروهي

اجتناب 

 دلبستگي

 207/0 002/0 064/7 865/17 2 730/35 بین گروهي

    529/2 54 563/136 درون گروهي

 139/0 018/0 352/4 412/4332 2 823/8664 بین گروهي تمايزيافتگي

    523/995 54 233/53758 درون گروهي

 

ر سه همحاسبه شده برای  Fه مقدار دهد کنشان مي 6نتايج جدول 

ز اهای قبل دار است، به عبارتي بین اثربخشي آموزشمتغیر معني

ازدواج به روش برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد 

و  اضطراب/ اجتناب دلبستگي نگر بر روی متغیرهایچندبعدی بومي

د و ارد دتمايزيافتگي در افراد متقاضي ازدواج تفاوت معناداری وجو

غیر ر متدهد که مقدار تفاوت سه گروه دمقدار ضريب اتا نیز نشان مي

درصد و  20 درصد، اجتناب دلبستگي 24اضطراب دلبستگي 

 درصد بوده است.  13تمايزيافتگي 

در هر سه  LSDدهد که در آزمون تعقیبي نشان مي 7نتايج جدول 

زيافتگي در افراد متغیر وابسته يعني اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تماي

متقاضي ازدواج، آموزش پروتكل آموزشي قبل از ازدواج مبتني بر 

نگر برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد چندبعدی بومي

اثربخش بوده است، ولي بین اثربخشي دو رويكرد آموزشي بر 

هیچكدام از متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس 

متغیرهای اضطراب/ اجتناب دلبستگي اثربخشي دو رويكرد نتايج، در 

-مبتني بر برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد چندبعدی بومي
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دار نمرات آزمون در گروه تجربي در مقايسه با نگر باعث کاهش معني

دار نمره گروه گواه و در متغیر تمايزيافتگي، باعث افزايش معني

مبتني بر برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی  آزمون در دو گروه تجربي

نگر در مقايسه به گروه گواه شده است، و رويكرد چندبعدی بومي

ولي بین دو رويكرد مبتني بر برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و 

نگر بر متغیرهای وابسته، تفاوت معناداری رويكرد چندبعدی بومي

 .وجود ندارد

 برای میانگین متغیرهای آزمون LSDبي نتايج آزمون تعقی .7جدول 

 Sig خطای معیار تفاوت میانگین 2گروه  1گروه  متغیر وابسته

اضطراب 

 دلبستگي

- و گروه تجربي آگاهي

 فردیبینانتخاب

 

 314/0 439/0 446/0 نگربومي

 004/0 435/0 -293/1* گواه

 001/0 437/0 -739/1* گواه نگرگروه تجربي بومي

- و گروه تجربي آگاهي لبستگياجتناب د

 فردیبینانتخاب

 289/0 511/0 -547/0 بومي نگر

 001/0 506/0 -848/1* گواه 

 013/0 509/0 -301/1* گواه گروه تجربي بومي نگر

-وگروه تجربي آگاهي تمايزيافتگي

 فردیبینانتخاب

 753/0 216/10 225/3 نگربومي

 010/0 123/10 129/27* گواه  

 023/0 179/10 904/23* گواه نگروه تجربي بوميگر 

 بحث ونتیجه گیری

های قبل از ازدواج تحلیل نتايج نشان داد که بین اثربخشي آموزش

-به روش برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد چندبعدی بومي

نگر بر اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي در افراد متقاضي 

وجود دارد. براساس نتايج، در هر سه متغیر وابسته يعني ازدواج تفاوت 

اضطراب/ اجتناب دلبستگي و تمايزيافتگي در افراد متقاضي ازدواج، 

آموزش پروتكل آموزشي قبل از ازدواج مبتني بر برنامه آگاهي و 

نگر اثربخش بوده است، انتخاب بین فردی و رويكرد چندبعدی بومي

آموزشي بر هیچكدام از متغیرهای وابسته ولي بین اثربخشي دو رويكرد 

اضطراب/  تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس نتايج، در متغیرهای

اجتناب دلبستگي اثربخشي دو رويكرد مبتني بر برنامه آگاهي و انتخاب 

دار نمرات نگر باعث کاهش معنيبین فردی و رويكرد چندبعدی بومي

روه گواه و در متغیر تمايزيافتگي، آزمون در گروه تجربي در مقايسه با گ

دار نمره آزمون در دو گروه تجربي مبتني بر برنامه باعث افزايش معني

نگر در مقايسه به آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد چندبعدی بومي

گروه گواه شده است، ولي بین دو رويكرد مبتني بر برنامه آگاهي و 

نگر بر متغیرهای وابسته، وميانتخاب بین فردی و رويكرد چندبعدی ب

های تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس نتايج، بین اثربخشي آموزش

قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهي و انتخاب بین فردی و رويكرد 

نگر بر اضطراب دلبستگي. اجتناب دلبستگي و چندبعدی بومي

جود ندارد و هر ازدواج تفاوت معناداری و تمايزيافتگي در افراد متقاضي

دو روش به يک اندازه در کاهش اضطراب دلبستگي/ اجتناب دلبستگي 

و تمايزيافتگي موثر هستند. در پیشینه مطالعاتي، پژوهشي که به مقايسه 

های بین فردی و دو روش آموزشي مبتني بر برنامه آگاهي و انتخاب

عاتي رويكرد چندبعدی بومي نگر پرداخته باشد، يافت نشد، ولي مطال

مشابه يافت شدند که نشان از اثربخش بودن مثبت هر دو رويكرد 

آموزشي بر بهبود شرايط زوجین حاکي بودند. در اين زمینه، نتايج 

، استورات (32)، برادفورد و همكاران (13)، بوهم (31)مطالعات هاريس 

از تاثیر مثبت برنامه آگاهي  (24)و رجبي و همكاران (33)، عباسي (23)

از تاثیر مثبت  (27)های بین فردی و مطالعه کريمي و اسمعیلي خابو انت

اند. رويكرد چندبعدی بومي نگر بر بهبود شرايط زوجین حمايت کرده

تعیین اثربخشي الگوی باهدف  (27)پژوهش کريمي و اسمعیلي 

راهنمائي و مشاوره قبل از ازدواج مبتني بر رويكرد چند بعدی بومي نگر 

نشان داد  آنان های پژوهشيافتهانجام شد و زناشوئي بر کیفیت زندگي 
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که الگوی آموزشي راهنمائي و مشاوره قبل از ازدواج مبتني بر رويكرد  

چند بعدی بومي نگر بر بهبود ابعادی نظیر رضايت زناشويي، ابعاد و 

موضوعات شخصیتي، ارتباطات، حل تعارض، مسايل مالي، اوقات 

های همسری و جهت لي و دوستان، نقشفراغت، ارتباط با خانواده اص

اما بر روابط جنسي تاثیر  ،گیری مذهبي و معنوی تاثیر معناداری دارد

. با توجه به ارتباط تعاملي و در هم پیچیده مسائل ه استمعناداری نداشت

اجتماعي، جهت ارتقاء کیفیت زندگي  – فردی، زناشوئي و فرهنگي

توان از الگوی مياد کردند که پیشنه( 27)، کريمي و اسمعیلي زناشويي

آموزشي راهنمائي و مشاوره قبل از ازدواج تدوين شده مبتني بر رويكرد 

. چند بعدی بومي نگر در دوره های مشاوره قبل از ازدواج استفاده نمود

 از پیش که باهدف بررسي اثربخشي مشاوره (31)نتايج پژوهش هاريس 

فردی بر آگاهي، نگراني و میان و انتخاب آگاهي برنامه ازدواج به روش 

رفتارهای پرخطر در زوجین انجام شده بود، نشان داد که برنامه آگاهي و 

ها را کاهش های شرکت کنندهتواند نگرانيهای بین فردی ميانتخاب

 (13)دهد و از رفتارهای پرخطر جلوگیری کند. نتايج پژوهش بوهم 

ردی منجر به افزايش دانش های بین فنشان داد برنامه آگاهي و انتخاب

در مورد شريک ازدواج و کاهش نگرش در مورد عشق کورکورانه 

باهدف بررسي اثربخشي  (32)شده است. پژوهش برادفورد و همكاران 

فردی بر میان و انتخاب آگاهي برنامه ازدواج به روش  از پیش مشاوره

داد  ظرفیت ارتباطي زوجین متقاضي ازدواج انجام شد و نتايج نشان

های بین فردی منجر به افزايش آگاهي زوجین، برنامه آگاهي و انتخاب

بهبود مهارت های ارتباطي و افزايش رضايت ارتباطي شده است. نتايج 

نشان داد که اين برنامه منجر به افزايش (23)مطالعه استورات نیز در سال 

اب های ارتباطي، افزايش دانش در زمینه انتخدانش مربوط به مهارت

های مربوطه و افزايش دانش در مورد الگوهای ارتباطي با همسر و مالک

 باهدف بررسي (33)همسر شده است. در ايران نیز، پژوهش عباسي 

 هایانتخاب و برنامه آگاهي شیوه به ازدواج از قبل اثربخشي آموزش

 هايافته شد و انجام مجرد دانشجويان در گیریتصمیم بر  بین فردی

 به منجر های بین فردی انتخاب و آگاهي آموزش برنامه که داد نشان

 نسبت آزمايش گروه کنندگانشرکت گیریتصمیم از آگاهي افزايش

 شیوة به ازدواج از قبل آموزش است. بنابراين، شده کنترل گروه به

 مناسب برای روش يک تواندمي فردی بین هایانتخاب و آگاهي برنامه

باشد. نتايج پژوهش رجبي و  همسر تخابان در گیریتصمیم بهبود

 فردی يکمیان و انتخاب آکاهي برنامه که داد نشان (24) همكاران

 مجرد دانشجويان ناکارامد باورهای ارتباطي کاهش برای مناسب روش

برنامه  توان گفت که درهای مطالعه حاضر مياست. در تبیین يافته

های بین اهي و انتخابازدواج به روش برنامه آگ از پیش هایآموزش

بسیار  آينده، همسر با که ارتباط و سازگاری فردی، افراد آموختند

است و الزم است با  او با ناهمساني نداشتن يا از همتايي ترپیچیده

رفتارهايي شامل ازخودگذشتگي در بهبود روابط و افزايش رضايت، 

ل عوامل نقش خود را ايفا کنند. به عبارتي، موفقیت در ازدواج شام

 مكمل برای همسر، جاذبه ها شامل داشتنزيادی است که برخي از آن

 است و شخصیت( و هاارزش زندگي، شیوه همساني در بودن و داشتن

افتد. مي خطر به درست سازگاری نباشند عوامل از اين کدام هر اگر

توان همیشه توقع يک رابطه کامل را ها دريافتند که نميبنابراين زوج

ها و کمبودها را و گاهي الزم است با ازخودگذشتگي نقص داشت

 توانندمي فرد دو سازگاری، برطرف کرد. در اين رابطه و در جهت

 را ديگری بايد هر شخص ولي باشند، هم داشته با ایبرجسته اختالفات

 جلسات در کند و کمبودها را پوشش دهند. به معني ديگر، کامل

 آموزش داده شد که کنندگانتشرک به ازدواج پیش از آموزش

چگونه در زندگي زناشويي به شكلي پسنديده و با گذشت رفتار کنند. 

ها افراد ياد گرفتند که چگونه بهتر رفتار کنند و رفتارهای در اين آموزش

-مناسب را تقويت کنند. با تقويت اين رفتارها، فرد به لحاظ اخالقي قوی

را از غلط بخوبي تشخیص دهد و  تواند افكار صحیحتر عمل کرده و مي

های پیش از ازدواج به اين افراد باعث شد به درستي رفتار نمايد. آموزش

های تا فرد با اتكا به کمال وجودی خود در سايه اعتماد به نفس و داشته

رواني خود به انتخاب عاقالنه دست زده و با تفكری صحیح سعي در 

ینه بیان شده است که بسیاری از بهبود روابط با همسر کند. در اين زم

های تكانشي، رفتارهای پرخاشگری از خود افراد در مواجهه با موقعیت

کنند و اين رفتارها گاه عواقب و تاثیرات نامطلوبي به همراه ابراز مي

های آموزشي پیش از ازدواج، آموزش مواجهه با دارد، که در کالس

ری در بهبود روابط، تواند کمک بسیار چشمگیها مياين موقعیت

برخورد مناسب با همسر، ارتباط سازنده و مديريت رفتارهای تكانشي 

داشته باشد که عالوه بر اينكه بتوانند خود را کنترل کنند و جلوگیری از 

رفتارهای پرخاشگری در فرد، برخورد مناسبي با مسئله نموده و هم آن را 

نظیر درست صحبت هايي حل کنند. بنابراين افراد با کسب مهارت

کردن، احترام متقابل، اخالق نیكو، درک طرف متقابل، پرهیز از 

های مختلف، گرفتن رفتارهای تكانشي، رفتار مناسب در موقعیت

های خاص، داشتن گذشت و های مناسب در موقعیتتصمیم

پذيری و ازخودگذشتگي، صبر، قانع بودن، صداقت و مسئولیت

های اصلي آموزش پیش از ازدواج برنامهخودشناسي که مورد تاکید در 

 توانند رفتارهای مناسبي را در خود و همسر تقويت کنند. دراست، مي
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 ارتباطي، هایيادگیری شیوه اهمیت بر از ازدواج پیش آموزش برنامه

مفهوم  زوجین، صمیمیت افزايش توافق، عدم کردن موارد روشن

 هاآن میان روابط بر ظاراتاين انت تأثیر و زندگي از هازوج انتظارات

-در برنامه که افرادی است داده و نتايج تحقیقاتي نشان شده است تأکید

بهتری،  رشد ارتباطي از کنند،مي شرکت ازدواج از آموزش پیش های

 آمار و همچنین بیشتری برخوردارند حمايت و کمتر تبادالت مخرب

 دلیل ها بدينقطال از است. به عبارتي، بسیاری کمتر هاآن در طالق

آماده نبوده، آموزشي دريافت  ازدواج برای زوجین که دهدرخ مي

 پیش هایآموزش موفقي با يكديگر ندارند. بنابراين ارتباط و اندنكرده

 زندگي از رضايت های الزم، برتواند با آموزش مهارتمي ازدواج از

 ازدواج از پیش آموزش نهايي هدف واقع تاثیرگذار باشد. در زناشويي

 ارتقاء کیفیت و طالق نرخ کاهش ازدواج، ثبات و استحكام به کمک

 مطالعه با ها آموزش اين در که است آن از حاکي و نتايج است ازدواج

 تأمین بر عوامل اين ونقش موفق ازدواج تأثیرگذار در و مؤثر عوامل

 راهكارهايي کاربردی به زناشويي زندگي از رضايت و سازگاری

 از جلوگیری همچنین و موفق ازدواج و مناسب همسر بانتخا جهت

 از آن عوامل و ابعاد بررسي و زوجین زندگي زناشويي در سرخوردگي

 متقابل، طرفین، تفاهم نیازهای درک زوجین، متقابل شناخت طريق

شود. در اين رابطه نتايج مي پرداخته متقابل تعهد و محبت و عشق

 عدم علت به هاخانواده از يبرخ مطالعات نشان داده است که در

 و به اهداف نسبت آگاهي عدم يكديگر، به نسبت شوهر و زن شناخت

 عدم ها،فريبكاری ها،داوری پیش ها،انصافي بي ازدواج، هایانگیزه

 متزلزل نهاد اين بنیاد اخالقي، اصول به توجهيبي و مسئولیت احساس

 پذيری آسیب موجبکه  هستند عواملي ترين مهم از هااين شود ومي

 شودمي خانواده

 

 تشکر و قدردانی
اد آزروانشناســي دانشــگاه  نامــه پايــان برگرفتــه از مقالــه ايــن

شـاور  مخمین مي باشد. نويسنده از اساتید راهنما و واحد اسالمي 

کمـال  و تمامي کساني که در ايـن تحقیـق همكـاری نمـوده انـد      

 تشكر را دارد.

 

 تعارض منافع
 تضاد منافع مي باشد.اين مطالعه فاقد 
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 Abstract 
Introduction: lack of adequate education on issues related to marriage and 

insufficient information of couples are that may cause many problems in 

couples' lives. Therefore, the purpose of this study was to compare the 

effectiveness of premarital education through the method of awareness 

program and interpersonal selection and multidimensional indigenous 

approach on anxiety / avoidance of attachment and differentiation in 

individuals seeking marriage. 
Methods: The research method is quasi-experimental with pre-test-post-test 

design. The statistical population included all people who referred to the 

Center for Sustainable Life seeking marriage in Arak in 2020, and among 

them 60 people were randomly selected and randomly divided into three 

experimental groups of interpersonal knowledge and selection program (20 

people), group Indigenous training (20 people) and control group (20 

people) were included. Content of premarital education sessions based on 

the principles and techniques of the Interpersonal Awareness and Selection 

Program (PICK) were two weekly sessions of 90 minutes and 

multidimensional indigenous training in 10 sessions of 40 minutes. Data 

collection tools were Hazan and Shaver Adult Attachment Questionnaire 

(1987) and Scuron Differentiation Questionnaire (2000). Analysis of 

covariance test using SPSS software version 22 was used to analyze the 

data. 
Results: The results showed that there is no significant difference between 

the effectiveness of premarital education through knowledge program and 

interpersonal choice and the multidimensional indigenous approach on 

attachment anxiety / avoidance of attachment and differentiation in marriage 

seekers. 
Conclusion: According to the results, it seems that both treatments are 

equally effective on attachment anxiety / avoidance of attachment and 

differentiation. 

Key words: Indigenous Multidimensional Approach, Anxiety / Avoidance 

of Attachment, Differentiation, Marriage 
 

 

  

 


