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12/11/1398تاریخ دریافت:

15/02/1400 تاریخ پذیرش:

 چکیده 
مقاطع مهم در چرخه زندگی خانوادگی است. هدف  دوران نامزدی و سال  پژوهش حاضر  های اول ازدواج از 

( سیمبیس  مدل  با  مقایسه  در  گاتمن  شیوه  به  ازدواج  از  پیش  آموزش   اثربخشی  و  تعیین  الگوها  بر   )

با دو گروه آزمایش، یک گروه گواه، طرح  نیمه تجربی    بود. روش پژوهش   های نامزد ترکمنهای زوجآسیب

های نامزد ترکمن که در بازه زمانی مرداد تا  از بین زوجزوج  24  ماهه بود .  3و پیگیری    آزمونپس،  آزمونپیش

هدفمند    صورتبهمراجعه کرده بودند    گنبدکاووسبه مرکز مشاوره راه نوین زندگی شهرستان    1398آبان ماه  

نفر(،   16زوج=  8سازی پیش از ازدواج به شیوه گاتمن )ی در دو گروه آزمایشی غنی تصادف   صورتبهانتخاب و  
سیمبیس )غنی بر مدل  مبتنی  ازدواج  از  پیش  )  16زوج=    8سازی  نفر( جایگزین   16زوج=  8نفر( و گروه گواه 

ایدقیقه  90هفته  4و به مدتجلسه8مدتبهگروه آموزشی پیش از ازدواج به شیوه گاتمن  شدند. جلسات  

  4جلسه و به مدت    8در هفته و گروه آموزشی پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس نیز به مدت  جلسهدوصورتبه

الگوها و  کنندگان هر سه گروه پرسشنامه ارزیابی و سنجش  شرکتشد.  اجراای دو جلسه  ای هفتهدقیقه  90هفته  

ها با استفاده از  داده را در سه مرحله تکمیل کردند. ( 1398نژاد و فرزاد )رستمی، نوابی های پیش از ازدواجآسیب

نتایج نشان داد تأثیر مداخله پیش از ازدواج گاتمن  گیری مکرر تحلیل شد.  آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه 

د  (، الگوهای ناکارآم003/0،    6/ 44و مداخله پیش از ازدواج مدل سیمبیس بر الگوهای ناکارآمد ارتباطی )
  80/3ای )(، ذهنیت طرحواره 0/ 001،    9/ 17)   ها(، نظام ارزشی زوج033/0،    68/3مدیریت رابطه )

( مؤثرند و این تأثیر در مرحله پیگیری  001/0،    58/11( و اثرات مخرب خانواده اصلی ) 0/ 030،  

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که   بین مداخله پیش از ازدواج گاتمن و مدل  پایدار مانده است. همچنین 

های پیش از ازدواج در  از آنجایی که هر دو روش منجر به بهبود الگوها و آسیب  سیمبیس تفاوتی وجود ندارد.

های نامزد  ای مؤثر برای حل مشکالت و بهبود رابطه زوجعنوان مداخلهتوان از آن بهشود، میکنندگان میشرکت

استفاده کرد.

 ها:دواژهکلی

 از ازدواج  شیپ

 گاتمن 

 سیمبیس 

نامزد  یهازوج 

  :نویسنده مسئول*

   پست الکترونیکی:

 ه: مقال نیاستناد به ا
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 مقدمه 
)  کنند با هم ازدواج کنندنامزدی، یکی از مراحل ازدواج است که به موجب آن دو نفر توافق می

شود که  رو، در ایران  به زمان بین عقد رسمی تا زمان جشن عروسی و تشکیل خانواده دوران نامزدی گفته می. از این  (

زوج ارتباط  میکیفیت  دوران  این  در  پیشها  ارتباط تواند  کیفیت  کننده  دورهآن  1بینی  در  باشد  ها  زناشویی  بعدی  های 

توان ها دارای شرایط و مسائل خاصی هستند که میماقبل ازدواج، زوجدر دوران نامزدی و  (.  )

مرز بین خود و همسر و    جاد یا، استقالل و  5، تعارض با خانواده همسر4ها ، روابط بین زوج3و فشار ناشی از ازدواج  2به استرس 

یا بهتر جلوه دادن خود، کنترل و ایجاد تغییر در همسر، الگوهای ناکارآمد    6آل سازی خانواده همسر و یکی شدن با همسر، ایده

 (. )ارتباطی فردی و بین فردی اشاره کرد 

های اول ازدواج از مقاطع مهم در چرخه زندگی خانوادگی است که در آن  به عقیده پژوهشگران دوران نامزدی و سال

نامزدی تجارب رشدی زیادی مثل  ()یابد  افزایش میها  و اختالف  هاسطح تعارض اگرچه دوران   .

ها به  آورد ولی اغلب زوجهای جوان به وجود میرا برای زوج  9های عاطفی و حمایت  8تر، تعامالت آزادانه 7مصاحبت و همراهی

؛ بروز هرگونه اختالل و مشکالت ( )  ندخاطر شرایط این دوران در معرض تعارض و خشونت بیشتری قرار دار 

بینی شونده برای سست  عنوان عامل پیشخصوص در حیطه روان است، این مشکالت بهمنزله عدم سالمت بهمرحله نامزدی به

ترین عواملی که در  بار. از این رو، یکی از زیان()کردن بنیان خانواده از جمله نیل به سمت طالق است  

از ازدواج   12و انتظارات غیرواقعی و رؤیایی   11ها ، دیدگاه10مرحله آشنایی و نامزدی بر ازدواج و طالق تأثیرگذار است؛ باورها 

هایی درباره ازدواج وجود دارد و همه افراد انتظارات خاصی از  فرضپیش از ازدواج تصورات و پیش  (.  )  است

(.  )  و انتظارات آگاه نیستند  13ها فرضطور کامل از فلسفه وجودی این پیشازدواج و همسر آینده خود دارند که به

ی اشدهای از پیش تعیین  واج دارند؛ بر مبنای چارچوب و ذهنیت طرحواره باورها و انتظاراتی که افراد از ازد که  رسد به نظر می

های  با انتخاب شریک زندگی ناسازگار، تداوم طرحواره   (.)  تواند واقعیت نداشته باشد به افراد رسیده است که می

؛ در ارتباطات خود نیز  آورندیم به رابطه    هایی که با خود ها عالوه بر طرحواره شود و هر یک از زوجناسازگار اولیه میسر می

 .  ()که خاص این رابطه است  آورند یم هایی را به وجود طرحواره 

مشکالت    است.  14در روابط زوجین باشد، الگوهای ارتباطی ناکارآمد  زاب یآسعنوان الگوی  به  تواند یماز دیگر عواملی که  

الگوهایچرا که؛(  )است  خوردههای شکستازدواج درمشکالتترینمخربوترینشایعارتباطی،
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  شود زوجینبیندرتکراریتعارضمنبعوباقی بمانندنشدهحلمشترک،زندگیمهممسائلشودمیناکارآمد، موجبارتباطی

کیفیت رابطه  قویکنندهبینیپیشکارآمد،زناشوییاند، ارتباطدادهنشانهاپژوهشازبسیاری  . ()

)  استهای بین زوجیها و تنشها، تعارضنارضایتیسرچشمه عمدهناکارآمد،زناشوییارتباطمقابلدرزناشویی و

.)  

انجامااد و برخوردهااای آزاردهنااده، دعااوا، درگیااری و تعااارض و در ناااتوانی در ماادیریت رابطااه گاااه بااه آشاافتگی می

دهااد ، آرامااش و رضااایت از رابطااه دوتااایی می2از رابطااه جااای خااود را بااه درک و تعاماال، صاامیمیت 1نهایاات ناخشاانودی

بتواننااد در ابتاادای رابطااه بااه شاایوه مثبتاای  نتاااین نشااان داده اگاار زوجااین. همچنااین ()

خواهاددنباالباهراکمتاریهایآسایبتعاارضوجاودباشاند،داشاتهراهااآنحالتوانااییها را مادیریت کارده تعارض

 (. ؛) داشت

است که با توجه به فرهنگ    3اثرات مخرب خانواده اصلی   در قوم ترکمن    مخصوصاًبر روابط زوجین،    زابیآساز عوامل دیگر  

سنتی در بین اقوام ترکمن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر چند نسل های جدید این جایگاه را مانند قبل نمی پذیرند  

گی فرزندان خود تاثیر مستقیم دارند و نقش والدین خصوصا  ولی خانواده ها به عنوان مرجع اصلی در تصمیم گیری ها و زند

در این امر پررنگ تر و موثرتر می باشد و همین امر موجبات اثر گذاری آن ها را در زندگی فرزندان شان چند برابر می    مادر

د و با توجه به رشد  کند تا جایی که در برخی خانواده ها حتی نام گذاری و پرورش بچه ها را مادر بزرگ عهده دار می شو

آگاهی زنان از حقوق و جایگاه اجتماعی خود باعث تعارض بین زوجین می گردد و در اختالفات زوجی تصمیم نهایی با مادر  

خانواده می باشد تا جایی که ادامه زندگی مشترک منوط به رضایت مادر می شود. در خانوده های چند نسلی نظام رابطه و  

اثیر مستقیم و غیر مستقیمی روی روابط زناشویی در نظام دارند. بنابراین، درک و شناخت این روابط  الگوهای تعامل هر دو ت

   . () در نظام خانواده گسترده بخش مهمی از درک خاستگاه، مسیر و نتیجه نهایی تعارض زناشویی است  

ویژه در  تواند بر سازگاری در روابط شخصی بههای رفتاری خانواده میمدل  ،  برابر ادعای

طور که اشاره شد هر یک از زوجین نامزد تجارب و انتظاراتی را به رابطه زناشویی  روابط صمیمی مانند ازدواج تأثیرگذارند. همان

دهی به روابط صمیمی پس از آن و  ارب در شکلباشند و این تجآورند که شاید بازمانده تجارب پیشین از خانواده اصلی  می

دهد حاصل تأثیر مستقیم  شیوه برخورد با مسائل زناشویی نقش بنیادی دارد و برخی اوقات تعارضاتی که میان زوجین رخ می

است.   اولیه  عملکرد خانوادهپژوهشسیستم خانواده  اختالل در  رابطه  نشان   4های مختلف  را  آن  اعضای  متعدد                       و مشکالت 

 (.  )اندداده

زناشویی     () اصلی در کیفیت و موفقیت زندگی  پایداری دارد.    5در تحقیق خود نشان داد که خانواده  اثر 

پژوهش زناشوییهمچنین  سازگاری  با  اصلی  خانواده  سالمت  رابطه  بیانگر  رضایت  6ها  روابط  استو  زناشویی                                 بخش 

(  .)   
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ی برای پیشگیری از نارضایتی و شکست در زندگی زناشویی و  اتازه  نسبتاً آماده شدن برای ازدواج رویکردی  از این رو،  

  (. )  ی موفق و پایداری داشته باشندهاازدواج توانند یاد بگیرند که چگونه  ها میمبتنی بر این دیدگاه است که زوج

ها و همچنین افزایش  اختالف  موقعبهت ناشی از این دوران و تشخیص و حل  بنابراین مداخله در دوران نامزدی و کاهش مشکال

می نظر  به  دوران ضروری  این  در  رابطه  این  دوام  برای  شیرین  و  شاد  دادهلحظات  نشان  تحقیقات  در  رسد.  که  افرادی  اند 

ارتباطی بهتر، تبادالت مخرب کمتر وسازی ازدواج شرکت میی غنیهابرنامه از رشد  حمایت بیشتری برخوردارند و    کنند، 

همچنین    (.   )ها کمتر است  همچنین آمار طالق در آن

و باورهای    هامالکاند که فقدان آموزش کافی در مورد مسائل مرتبط با ازدواج، اطالعات ناکافی زوجین،  ها نشان دادهپژوهش

یی هستند  هابیآسعوامل و    نیترعیشانادرست اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، ارتباط ضعیف، ترس از عدم موفقیت در ازدواج از  

 (.  )ی کند  ادهی عدن را دچار مشکل  که ممکن است زندگی زوجی

ی آموزش پیش از ازدواج منجر به پیدایش رویکردهای مختلفی از جمله برنامه اولسون، رویکرد مواجه با زندگی،  هاجنبش

شده است. یکی از   ، رویکرد گاتمن و رویکرد  برنامه آگاهی و انتخاب میان فردیبرنامه ارتقا ارتباط، رویکرد تایم،  

ی افراد  سازآمادهجدید است که به    نسبتاًاست که یک برنامه پیشگیرانه      1ی آموزشی پیش از ازدواج مدلهابرنامه

ی آگاهی یابند تا آزادی آنان برای پذیرش، رد یا تغییر قوانین اناگفته ی که بتوانند از قوانین  اگونه به؛  پردازدیمبرای ازدواج  

. در این رویکرد  ()افزایش یابد  خواهد بود،    هاآنناشی از خانواده اصلی که متزلزل کننده رابطه آینده   

یابند تا بتوانند درباره چگونگی نوشتن یک  ای که تمایل به اجرای آن دارند، آگاهی میها و فرضیات پیش نوشته افراد از نقش

لس    (. )را برای ازدواج خود در نظر بگیرند    2نانهیبواقعنقش جدید، به گفتگو بپردازند و انتظارات  

بر  را معرفی کردند؛ ماهیت این مدل    پاروت و لسلی پاروت در مرکز ارتقای روابط دانشگاه پاسیفیک سیاتل، مدل  

نظریه سیستمی خانواده بوئن و نظریه رفتاری شناختی شکل گرفته است. این مدل    ژهیوبه،  3رویکرد سیستم خانواده  اساس

در نخستین   ژهیوبهتالش دارد تا با مفهوم تمایز خویشتن بوئن هماهنگ شود و زوج را در بافت سیستم خانوادگی گذار نسلی، 

اوره پیش از ازدواج از دید این رویکرد  . نقش خانواده اصلی برای مش()جلسات مشاوره بررسی کند  

این اهداف را    مدل      () طبق نظر  (.  )بسیار اساسی و مهم است  

  انه یراگواقع. تقویت یک مفهوم  2، توسعه انتظارات سالم ازدواج،  4یی از باورهای غیرمنطقی ازدواجزدااسطوره.  1:  کند یمپیگیری  

تواند  بینی نشده میی به زندگی که ازدواج را با وجود مشکالت پیشاندازچشم. تروین نگرش و  3ی آن،  ریپذانعطافو    5از عشق 

 . 7ی معنویهاارزش . درک  6و    6ی جنسیتیهاتفاوت. درک صحیح و پذیرش  5،کارآمد ی ارتباطی  هامهارت. آموزش  4حفظ کند،  

در کاهش طالق و ایجاد یک رابطه زناشویی پایدار و    در مطالعات خود نشان دادند که مدل      ()

را روی یک زوج    مؤثربخش  روابط رضایت پاروت مطالعه طولی  پاروت و  ازدواج   کنندهشرکتبوده است.  از  برنامه پیش  در 

با برنامه    کنندهشرکتزوج    19زوج از    18انجام دادند.    2006تا    2002ی  هاسال، در فاصله  شدیمکه در کلیسا اجرا    

ها آشکار کرد که بیش از های آنها تماس گرفته شد؛ در خصوص رضایت زناشویی پژوهشنظرخواهی موافقت کردند و با آن
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ی کرده  ابیارزا تا حدی شاد  خود ر  مانده یباق که بسیار شاد هستند، در حالی که درصد    اندکردهدرصد از زوجین گزارش    82

درصد ارتباطشان را باالی حد متوسط یا بسیار خوب برآورد کردند. در حوزه حل تعارض   72بودند. در خصوص ارتباط بیش از  

    ( )نتاین پژوهش  .  درصد خودشان را در حد خوب یا بسیار خوب ارزیابی کرده بودند  82بیش از  

در    باعث کاهش تعارضات زناشویی شده است. همچنین    بوده که مدل    نشانگر این

بر کاهش باورهای ارتباطی زوجین نامزد  (  )پژوهش خود نشان دادند که آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس  

توانست الگوهای ناکارآمد ارتباطی،    ادند که مدل  نشان د    ()  مؤثر است؛ در مطالعه دیگری

 ها را بهبود بخشید. الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه، ذهنیت ارتباطی و اثرات مخرب خانواده اصلی را کاهش و نظام ارزشی زوج

گاتمن  سازی پیش از ازدواج گاتمن است؛  تواند مؤثر باشد، شیوه غنیهای نامزد میروش دیگری که بر بهبود روابط زوج

های آموزشی متنوعی برای تقویت روابط زوجین ابداع کرده است. نظریه گاتمن  نیز از روانشناسان حوزه زناشویی است که برنامه

و در    ()   شود نامیده می  "و منطقیمنظم    "یافته است که فرآیند درمانی  های سازمانها و روششامل برنامه

طراحی شده است   2ها گذاری در رابطه زوج و هدف  1و ایجاد معنای مشترک  هاجهت تعمیق دوستی، تقویت مدیریت مشاجره

انی از های مختلف درم. رویکرد گاتمن؛ رویکردی یکپارچه است که از مبانی و اصول اعتقادی نظریه( )

. رویکرد گاتمن  ()  قبیل نظریه سیستمی، دیدگاه وجودی و نیز قصه درمانی یاری جسته است

کند و آنجا که به دنبال تغییر رفتار است از رویکردهای رفتاری حمایت  چنین از دیدگاه روان تحلیلگرانه نیز پیروی میهم

تفکر و  ()کند  می الگوهای تحریف شده  بر تشخیص و تغییر  بر آن، رویکرد گاتمن  افزون   .

  طی    (. در همین راستاناکارآمد حاصل از آن تأکید دارد )رفتارهای  

ی رضایت از رابطه، کیفیت دوستی و تعارض مخرب همسران هامؤلفه اثربخشی رویکرد گاتمن را بر    سالهکبا پیگیری ی  پژوهشی

ی ارتباط زناشویی با شیوه گاتمن توسط  هامهارتارزیابی اثربخشی    منظوربه. همچنین در پژوهشی که  اندکردهگزارش  

ی ارتباطی بهبود نشان دادند  هامهارتنین همسرانشان در  انجام شد، نتاین نشان داد که گروه تحت آزمایش و همچ  

ماند. همچنین   باقی  پایدار  برای مدت طوالنی  بهبودی  این  مقایسه     و  عنوان  با  پژوهش خود  در 

زایش سازگاری ها در خانواده به این نتیجه رسیدند که رویکرد گاتمن باعث افی گاتمن بر سازگاری زوجدرمانزوجاثربخشی  

در تحقیق خود با عنوان بررسی کارآیی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل    (  )ها گردید.  همچنین  زوج

 گاتمن بر صمیمت زناشویی، نشان دادند که این مدل باعث افزایش صمیمیت زناشویی می شود. 

تغییرات زیادی شده    خوشدستاین قاعده مستثنی نبوده و    قوم ترکمن نیز با توجه به تغییر ساختار اجتماعی کشور از

هر چند مردم نسبت به رها کردن فرهنگ سنت ها و ارزش ها و آداب و رسوم    و زوجین را در برگرفته است.  هاخانواده است که  

ول تاریخ دچار خود برای قبول سنت ها و ارزش ها و رسوم تازه انعطاف ناپذیر و سخت گیرند، کمتر فرهنگی است که در ط

دگرگونی هایی نشده باشد. بدیهی است روش ها و میزان این دگرگونی متفاوت است. هر جا که عناصر جدید و مجموعه هایی  

)نو در فرهنگ ظاهر شود و بدین سان محتوا و ساخت فرهنگ را تغییر دهد، دگرگونی فرهنگی رخ می دهد  

فرهنگ ترکمن نیز مستثنی از این تغییرات نبوده است و در طی سالیان اخیر به جهت دسترسی آسان به اطالعات    . (

و تعامل بیشتر با فرهنگ های دیگر و همچنین افزایش سطح آگاهی خصوصا در زنان باعث تغییراتی در برخی از متغیرهای  

طالق از طرف زنان می باشد. ولی با این حال برخی از مولفه های فرهنگی شده است. و گواه این ادعا درصد باالی  تقاضای  
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از  . عوامل فرهنگی  باقی مانده است و دلیل تعارضات زوجین خصوصا در جمعیت سنتی تر شده است  فرهنگی هم چنان 

که نقدا به    میلیون  10تا    5جمله:سه طالقه )گفتن سه بار طالق در حضور دو نفر(، نداشتن مهریه )مبلغ بسیار کمی حدود  

خانواده دختر پرداخت می شود تحت عنوان بهاء دختر می باشد(، کرفه بودن)آخرین فرزند پسر که وظیفه مراقبت از والدین  

، این مشکالت با شدت  به عهده او می باشد(، یاشینماق) رو گرفتن عروس از مردان بزرگ فامیل(، تغییر پوشش سنتی زنان

  خصوصاً. این مسائل و متغیرهای دیگر میزان باالی طالق و  ()   زند یم  بیشتری به تعارضات زوجین دامن

رشد طالق نسبت به    نظرانصاحبدرخواست زنان ترکمن برای طالق، موج جدیدی از تغییر را ایجاد کرده و به گفته بعضی از  

)مشترک زوجین ترکمن دارد    برابر شده است و این نشان از تغییر و شکافی بزرگ در زندگی  5گذشته  

. از این رو، با توجه به مالحظات نظری باال این پژوهش قصد دارد به مطالعه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه  (

بپردازد.،  های دوران نامزدی در زوجین ترکمن(  بر الگوها و آسیب)گاتمنی و سیمبیس 

 روش

 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش جامعه 

های  از بین زوجنمونهماهه بود. انتخاب  3آزمون با گروه گواه و پیگیری  آزمون، پسپژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش

مراجعه کرده    گنبدکاووس به مرکز مشاوره راه نوین زندگی شهرستان    1398نامزد ترکمن که در بازه زمانی مرداد تا آبان ماه  

بودند پس از مطالعه پرونده، انجام مصاحبه اولیه و کسب رضایت و با توجه به معیار ورود به پژوهش که عبارت بود از داشتن  

ت سیکل، رضایت مکتوب و مالک خروج که عبارت بود از مصرف دارو یا مصرف مواد، ازدواج دوم و غیبت  حداقل سطح تحصیال

صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی  پیش از ازدواج به شیوه صورت هدفمند انتخاب و بهزوج نامزد به  24بیش از دو جلسه  

گروه آموزشی  پیش از  زوج( جایگزین شدند.    8ه گواه )زوج( و گرو   8زوج(، پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس )  8گاتمن )

در هفته و در روزهای شنبه و دوشنبه جلسهدوصورتبهایدقیقه   90هفته  4و به مدتجلسه8مدتبهازدواج به شیوه گاتمن  

ای دقیقه   90هفته    4جلسه و به مدت    8و برای گروه پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس نیز به مدت    17:30تا    16از ساعت  

پنجشنبههفته و  یکشنبه  روزهای  در  جلسه  دو  ساعت    ای  شهرستان   19:30تا    18از  زندگی  نوین  راه  مشاوره  مرکز  در 

شد. در این مدت گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند؛ اما بر اساس اصول اخالقی پس از اتمام پژوهش  ارگنبدکاووس برگز

  زوج دیگر نیز تحت آموزش   4و  زوج تحت آموزش  پیش از ازدواج به شیوه گاتمن    4گروه گواه نیز به دو گروه تقسیم شدند که  

افزار اس. پی. اس. اس و به روش تحلیل  نرم  24ها با استفاده از  نسخه  هداد   قرار گرفتند.پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس  

سازی  گروه آزمایش غنیکنندگانمیانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت  گیری مکرر تحلیل شد.واریانس مختلط با اندازه

سازی ازدواج گان گروه آزمایش غنیکنند( سال، میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت 79/1)  76/23ازدواج به شیوه گاتمن  

( سال است. 75/1) 73/22( و میانگین و انحراف استاندارد گروه گواه 24/1) 60/22به شیوه سیمبیس 

و    ( که توسط  )  مبتنی بر    مداخله  روش

و روش آموزشی گاتمن بر اساس نظریه خانه امن  محتوایی بسته آموزشی قرار گرفت.    تأییدمورد بررسی و    

( گزارش شده است.1در جدول )( )  رابطه
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 و گاتمن  روش  سرفصل محتوای جلسات درمانی مبتنی: 1جدول 

 رویکرد گاتمن رویکرد 

 محتوا  جلسه  محتوا  جلسه 

 اول

 

 دوم 

 

 سوم 

 

 

چهار 

 م

معارفه، آشنایی با برنامه جلسات آموزشی، پرداختن به  
های ازدواج، بررسی  اولین سؤال مربوط به اسطوره

های مخرب و نادرستی که به ازدواج و زندگی  اسطوره
 رساند.مشترک آینده آسیب می

ورزی زوجین،  عشقدومین سؤال مربوط به سبک 
هایی که  ها و اجزای عشق، بررسی راهتحلیل بخش

ها اهمیت زیادی دهند تا عشق خود  ها باید به آنزوج
ایجاد   "منظوری برنامه دقیق بهرا زنده نگه دارند، ارائه

 . "عشق پایدار و همیشگی

سومین سؤال که شاد بودن در ازدواج است، کمک به  
بودن،   شادی با هم زوجین برای طراحی دقیق برا

تواند ازدواج را بهبود  های اساسی که میمعرفی نگرش
بخشند و یا تخریب کنند، کمک به آشکار ساختن  

  آورشگفتهای یک ازدواج شاد و از راز کنندهتخریب
 . میداریمهای شاد پرده بر زوج

چهارمین سؤال درک و فهمیده شدن، کمک به زوجین  
  تأکیدر، در این بخش با برای درک و فهمیده شدن بهت

ی ارتباطی  ها مهارتی زیر هیپا بر یادگیری ارتباط، به 
در مراحل ابتدایی ازدواج اقدام خواهد شد. سپس در  

ادامه جلسه درباره عوامل شکست در ازدواج بحث کرده  
 . و سنگ بنای یک ارتباط مؤثر آموزش داده شد

 اول

 

 دوم 

 

 

 سوم 

 

 

 

ها و مشخص کردن اهداف و منطق جلسات، برقراری  آشنایی با زوج
رابطه حسنه، آشنایی با طرح کلی جلسات، بیان انتظار از مراجعان  

 .به شرکت در جلسات، بیان اهمیت انجام تکالیف آنان و تعهد 
اول و  -اصل  اصالح  عشق،  نقشه  بررسی  جهت  زوجین  به  کمک 

د و  شناخت  تقویت  به  کمک  جهت  آن  شرایط  تقویت  بهتر  رک 
تقویت   به  کمک  برای  عشق  راه  نقشه  تمرین  تکلیف:  زندگی. 

 شناخت و درک بهتر شرایط زندگی. 
تقویت حس دلبستگی و تمجید، مفاهیم دلبستگی و   -اصل دوم
ی وجود دلبستگی و چگونگی ایجاد دلبستگی در  هانشانهتمجید،  

.تکلیف: در این زمینه تکلیف دوره آموزشی هفت   ی  اهفتهرابطه 
 برای تمجید و دلبستگی داده شد.

یعنی   سوم  یکدیگر  جابهاصل  به  کردن  پشت    قدم همی  سوبهی 
زوج عاطفی  احساسات  و  و  بردارید؛ عشق  آن  ایجاد  ها، چگونگی 

وقتی   تکلیف:  یکنواختی.   و  سردی  از  زناشویی  رابطه  حفظ 
 ، چه باید بکنید؟ دهدینمهمسرتان به شما تمایلی نشان  

 پنجم

 

 ششم

 

 هفتم

 

 

 

 هشتم 

ی  هاتفاوتپنجمین سؤال در این روش که مرتبط با  
جنسیتی است، کمک به زوجین برای شناخت  

عنوان جنس دیگر، شناسایی تفکرات،  همسرشان به
 احساسات و رفتارهای همدیگر. 

ششمین سؤال مربوط به حل تعارض، کمک به زوجین  
برای مواجهه با تعارض و کمک به کاهش پرخاشگری  

تواند  ی که میا مؤلفهعنوان ها و معرفی منازعه بهدر آن
 برای ازدواج مفید باشد. 

پرداختن به سؤال مربوط به درک عمیق و بعد معنوی  
جنبه ازدواج، بررسی چگونگی نقش    نیتر مهمعنوان به

خداوند در زندگی مشترک زوجین و اینکه ازدواج،  
ابسته  پیش از هر جنبه دیگری به ذات اقدس خداوند و

است. معرفی ابزارهایی برای رسیدگی و پرورش روح  
 .ازدواج

جلسه   7  شده آموختهمطالب  مروربهدر این جلسه 
قبلی، مروری بر تکالیف صورت گرفته و در حین  
جلسات و خارج جلسات به همراه پرسش و پاسخ  

 زوجین پرداخته شد.

چهارم 

 پنجم

 

 ششم

 

 هفتم

 

 

 هشتم 

اصل چهارم بگذارید همسرتان بر شما نفوذ داشته باشد؛ چگونگی  
با همسر   بازی  طلبقدرتمقابله  و  پیروزی  برای  تسلیم  تکلیف:   .

 تنازع بقا در جزیره گاتمن 
تکلیف:   نشدنی.  پنجم حل کردن مشکالت حل  از  انمونهاصل  ی 

 ی خود را پیدا کنند؛ بدون بحث درباره آن. هاتعارض
اصل  و    در زمینه رفع موانع و مشکالت  هاتعارضادامه کار بر حل  

مفهوم   موانع  بر  کردن  غلبه  زناشویی،    بستبنششم  روابط  در 
را در محیط طبعی    هانی تمر. تکلیف: این  بستبنشناسایی علل  

 اجرا و گزارش تهیه کنند.
، ایجاد فرهنگ جدید در خانواده.  مشترکاصل هفتم تحقق مفهوم  

وتکلیف:   منزل،  در  قوانین  زمینه  هابحث  اجرای  در  پایانی  ی 
 آزمون. جلسات و اجرای پس

 



 

 سنجش  رابزا 

  79  در     این پرسشنامه توسط    1های پیش از ازدواج سنجش الگوها و آسیب پرسشنامه ارزیابی و  

موافقمکامالًپننموافقم وچهارنه مخالفم نه موافقم،سهمخالفم،مخالفم، دوکامالًیکلیکرتارزشیپننمقیاسباگویه

بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی در  شوند. این پرسشنامه  گذاری میمعکوس نمرهبه صورت    این ابزار  هایگویه  برخی  تهیه شد.

عامل اول الگوهای ناکارآمد ارتباطی ، عامل دوم الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه ، عامل سوم  عامل شناسایی و مشخص شد؛    5

های برازش تحلیل واده اصلی بودند. شاخصای و عامل پنجم اثرات مخرب خانها ، عامل چهارم ذهنیت طرحوارهنظام ارزشی زوج

معنادار بود. از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب  001/0و در سطح  65/1200که برابر با  عاملی تائیدی نیز به استثنای شاخص 

رتباطی برابر با  بازآزمایی برای بررسی پایایی یا همسانی درونی ابزار استفاده شد و پایایی پرسشنامه در عامل الگوهای ناکارآمد ا

ای ، عامل ذهنیت طرحواره 91/0ها برابر با  ، عامل نظام ارزشی زوج90/0، عامل الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه برابر با  92/0

اثرات مخرب خانواده اصلی نیز برابر با    89/0برابر با   به دست آمد. نتاین مربوط به    001/0در سطح معناداری    87/0و عامل 

ها در طول  ها وجود دارد که نشان دهنده ثبات نمرهروز نشان داد که همبستگی خوبی بین عامل  45ون با فاصله  بازآزم-آزمون

، الگوهای ناکارآمد مدیریتی برابر با  86/0بازآزمون در عامل الگوهای ناکارآمد ارتباطی برابر با  -زمان است. همبستگی نمره آزمون 

در سطح    90/0و اثرات مخرب خانواده اصلی برابر با    85/0ای برابر با  ، ذهنیت طرحواره91/0ها برابر با  ، نظام ارزشی زوج87/0

آمد    001/0معناداری   آلفای    (.) به دست  از ضریب  استفاده  با  پرسشنامه  این  پایایی  پژوهش حاضر  در 

ارتباطی   ناکارآمد  الگوهای  برای  ترتیب  به  ناکارآ89/0کرونباخ  الگوهای  رابطه  ،  زوج91/0مد مدیریت  ارزشی  نظام  ،  88/0ها  ، 

 به دست آمد.  90/0و اثرات مخرب خانواده اصلی  92/0ای ذهنیت طرحواره
 

 هایافته

ای و حاکی از کاهش نمره الگوهای ناکارآمد ارتباطی، الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه، ذهنیت طرحواره 2اطالعات جدول 

ها در هر دو گروه آزمایشی پیش از ازدواج گاتمن و پیش از ازدواج و افزایش نمره نظام ارزشی زوج  اصلیاثرات مخرب خانواده  

 است. آزمون و پایداری آن در مرحله پیگیریسیمبیس در پس

 آزمون و پیگیری آزمون، پسپیشهای پیش از ازدواج برای گروه کنترل و آزمایش در سه مرحله های توصیفی الگوها و آسیب. شاخصه 2جدول 
پیگیری آزمونپس آزمونپیش های آماریشاخص

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروهمتغیر

الگوهای ناکارآمد 
ارتباطی

31/5015/356/4792/287/4896/2پیش از ازدواج گاتمن 
43/4807/500/4589/443/4521/5پیش از ازدواج سیمبیس

87/5066/518/5141/362/5161/3گواه 

الگوهای ناکارآمد 
مدیریت رابطه 

93/5254/206/5054/200/5109/2پیش از ازدواج گاتمن 
18/5378/200/5028/268/5002/2پیش از ازدواج سیمبیس

75/5235/218/5310/256/5325/2گواه 

هانظام ارزشی زوج
93/3198/118/3551/156/3436/1پیش از ازدواج گاتمن 

12/3109/293/3361/193/3252/1پیش از ازدواج سیمبیس
50/31331/193/3161/150/3126/1گواه 

ای ذهنیت طرحواره
12/5596/381/5114/243/5252/3پیش از ازدواج گاتمن 

43/5363/206/5036/287/5047/2ازدواج سیمبیسپیش از 
12/5489/143/5386/293/5326/2گواه 

اثرات مخرب خانواده  
اصلی

18/3175/125/2813/100/2903/2پیش از ازدواج گاتمن 
62/3136/168/2865/118/2927/1پیش از ازدواج سیمبیس

00/3146/193/3122/231/3205/2گواه
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ها معنادار نیست؛  اسمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش در تمامی گروه-آزمون کولموگراف  ، آمار  3با توجه به جدول  

توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال است. برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش از آزمون لوین  بنابراین می

های پژوهش برای متغیرهای  آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغیرها در گروه  اد که آماره  ها نشان داستفاده شد. یافته

موخلی   همچنین آماره  ها همگن است.  دهد که واریانس این متغیرها در گروهها نشان میوابسته معنادار نیست. این یافته 

پژوهش معنی یافته نشان میبرای متغیرهای  این  تفاوتدهد  دار است.  صورت  ها در بین سطوح متغیر وابسته بهکه واریانس 

بنابراین پیشمعنی هاوس گیسر اصالح اپسیلن گرین ازبایدشرایطاینشود. درفرض کرویت رعایت نمیداری متفاوت است؛ 

شد.استفادهآمارهاینازهاآزمودنی دروناثرهایآزمونتفسیر نتاینبرایادامهدربنابراینشود؛استفاده

 
ها ها و آزمون همگنی واریانس. نتاین آزمون توزیع طبیعی نمره3جدول   

گروهمتغیر

موخلی  آزمون لوین اسمیرنف -آزمون کولموگراف

آماره
سطح  

معناداری 
آماره

سطح  

معناداری 
آماره

الگوهای 

ناکارآمد 

ارتباطی 

13/020/0پیش از ازدواج گاتمن 

18/144/0**25/1177/0 20/019/0پیش از ازدواج سیمبیس

21/016/0گواه 

الگوهای 

ناکارآمد 

مدیریت رابطه

15/020/0پیش از ازدواج گاتمن 

23/141/0*84/685/0 14/013/0پیش از ازدواج سیمبیس

20/010/0گواه 

نظام ارزشی  

هازوج

20/012/0پیش از ازدواج گاتمن 

41/063/0*25/882/0 15/020/0پیش از ازدواج سیمبیس

16/018/0گواه 

ذهنیت  

ای طرحواره

17/020/0پیش از ازدواج گاتمن 

50/071/0**72/1471/0 18/014/0پیش از ازدواج سیمبیس

19/013/0گواه 

اثرات مخرب 

خانواده اصلی 

21/020/0ازدواج گاتمن پیش از 

03/149/0**00/2063/0 23/019/0پیش از ازدواج سیمبیس

20/017/0گواه 
                     * 0 /05 ** 0 /01 

 

دهد که تأثیر مداخله پیش از گیری مکرر نشاان میساطح معناداری تحلیل واریانس مختلط اندازه 4بر اسااس نتاین جدول 

ارتبااطی، الگوهاای نااکاارآماد مادیریات رابطاه   003/0ازدواج گااتمن و سااایمبیس ) ( در کااهش نمره الگوهاای نااکاارآماد 

( معنادار است. همچنین تأثیر مداخله 001/0( و اثرات مخرب خانواده اصلی  )030/0ای  )(،  ذهنیت طرحواره033/0)

معنادار اسات. با توجه به نتاین به  001/0ها )نمره نظام ارزشای زوج  پیش از ازدواج به شایوه گاتمن و سایمبیس در کاهش

های آموزشاای با اسااتفاده از آزمون تعقیبی توکی  به مقایسااه دو به دو گروه 5دساات آمده و معناداری اثر مداخله در جدول  

پرداخته شد.
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 های آزمایش و گواه در سه مرحله گروههای مکرر در گیری.  نتاین تحلیل واریانس مختلط با اندازه4جدول 

منابع تغییرات متغیر
مجموع  
مجذورات 

درجه 
آزادی 

میانگین  
مجذورات 

نسبت 
سطح 

معناداری 
اندازه 

اثر

الگوهای ناکارآمد 
ارتباطی

04/9463/163/5726/47001/051/0مراحل مداخله 
08/8326/345/2587/20001/048/0مراحل ×  گروه 

87/585293/29244/6003/022/0گروه

 الگوهای ناکارآمد
مدیریت رابطه 

72/8674/160/4938/56001/055/0مراحل مداخله 
40/7749/313/2216/25001/052/0مراحل ×  گروه 

05/110205/5568/3033/014/0گروه

 
هانظام ارزشی زوج

68/11770/190/6866/103001/049/0مراحل مداخله 
56/4441/304/1363/19001/046/0مراحل ×  گروه 

84/121292/6017/9001/029/0گروه

ای ذهنیت طرحواره

93/15555/113/10040/35001/044/0مراحل مداخله 
52/4611/394/1428/5002/019/0مراحل ×  گروه 

72/142236/7180/3030/014/0گروه

اثرات مخرب خانواده  
اصلی

54/6746/110/4646/37001/045/0مراحل مداخله 
66/10093/235/3492/27001/055/0مراحل ×  گروه 

29/143264/7158/11001/034/0گروه
 

 

سایمبیس و گروه گواه را در هر ساه های آزمایش پیش از ازدواج به شایوه گاتمن و مقایساه ساه مرحله در گروه 5جدول

ای و اثرات  طوری کاه نمره الگوهاای نااکاارآماد رابطاه، الگوهاای نااکاارآماد مادیریات رابطاه، ذهنیات طرحوارهدهاد. باهمتغیر نشاااان می

ها  ها کاهش و در متغیر نظام ارزشای زوجآزمون، میانگینآزمون و پیگیری در قیاس با پیشمخرب خانواده اصالی در مراحل پس

اسااات. مانده  های مداخله در این ابعاد اثربخش بوده و این تأثیر تا مرحله پیگیری باقیدهد؛ در نتیجه روشافزایش نشاااان می

 (.>05/0دار نیستند )مقادیر مذکور در گروه گواه معنی
 

 ها در سه مرحله به تفکیک گروه های پیش از ازدواج منظور مقایسه الگوها و آسیب. نتاین آزمون بنفرونی به5جدول

( مرحله)متغیرها
مقایسه سه مرحله گروه  

پیش از ازدواج گاتمن 
مقایسه سه مرحله گروه  
پیش از ازدواج سیمبیس

مقایسه سه مرحله  
گروه گواه

خطای  هامیانگین 
معیار 

خطای  هامیانگین 
معیار 

خطای  هامیانگین 
معیار 

الگوهای ناکارآمد ارتباطی 
99/133/050/038/0**64/136/0**آزمون پیش آزمون پس 

28/241/043/074/0**10/146/0**آزمون پیش پیگیری 
54/018/039/064/011/044/0آزمون پس پیگیری 

الگوهای ناکارآمد رابطه
58/234/057/058/0**52/231/0**آزمون پیش آزمون پس 

63/251/058/056/0**46/228/0**آزمون پیش پیگیری 
48/038/019/068/066/030/0آزمون پس پیگیری 

هانظام ارزشی زوج
01/321/041/068/0**44/228/0**آزمون پیش آزمون پس 

87/232/050/066/0**58/238/0**آزمون پیش پیگیری 
33/041/033/047/063/014/0آزمون پس پیگیری 

ای ذهنیت طرحواره
55/340/055/077/0**87/230/0**آزمون پیش آزمون پس 

98/243/058/074/0**93/233/0**آزمون پیش پیگیری 
48/087/065/078/063/065/0آزمون پس پیگیری 

اثرات مخرب خانواده اصلی 

65/364/045/071/0**22/219/0**آزمون پیش آزمون پس 
99/366/047/072/0**39/220/0**آزمون پیش پیگیری 
28/078/018/078/013/084/0آزمون پس پیگیری 

0/05 ** 0/01
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شاود میطور که در جدول زیر مالحظه اثر دو رویکرد مداخله بر متغیرهای وابساته با هم مقایساه شادند. همان 6در جدول  

بین گروه آموزشااای پیش از ازدواج به شااایوه گاتمن و گروه آموزشااای پیش از ازدواج به شااایوه سااایمبیس در نمره الگوها و 

ای  ها، ذهنیت طرحواره های پیش از ازدواج )الگوهای ناکارآمد ارتباطی، الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه، نظام ارزشی زوجآسیب

 فاوت معنادار نیست.و اثرات مخرب خانواده اصلی( ت

 
 ها منظور مقایسه دو به دو گروه. نتاین آزمون تعقیبی توکی به 6جدول 

گروهگروه
تفاوت  

میانگین
خطای انحراف معیار 

الگوهای ناکارآمد ارتباطی 

62/237/1**گواه پیش از ازدواج گاتمن 

21/237/1**گواه پیش از ازدواج سیمبیس 

93/037/1پیش از ازدواج سیمبیس گاتمن پیش از ازدواج  

الگوهای ناکارآمد مدیریت 

رابطه 

83/178/0*گواه پیش از ازدواج گاتمن 

87/178/0*گواه پیش از ازدواج سیمبیس 

04/078/0پیش از ازدواج سیمبیس پیش از ازدواج گاتمن 

هانظام ارزشی زوج

25/252/0**گواه پیش از ازدواج گاتمن 

22/152/0*گواه پیش از ازدواج سیمبیس 

02/152/0پیش از ازدواج سیمبیس پیش از ازدواج گاتمن 

ای ذهنیت طرحواره

66/188/0*گواه پیش از ازدواج گاتمن 

37/288/0**گواه پیش از ازدواج سیمبیس 

70/088/0پیش از ازدواج سیمبیس پیش از ازدواج گاتمن 

خانواده اصلی اثرات مخرب 

27/250/0**گواه پیش از ازدواج گاتمن 

91/150/0**گواه پیش از ازدواج سیمبیس 

35/050/0پیش از ازدواج سیمبیس پیش از ازدواج گاتمن 

0/05 ** /01

 

 بحث
  رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد مورد توجه فراوان بوده است. هدف پژوهش   ازدواج به عنوان مهمترین

های زوجین نامزد  ( بر الگوها و آسیب، مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه گاتمن و سیمبیس )حاضر

وه کنترل، نتاین نشان داد که آموزش پیش از ازدواج به  های آزمایش با گرترکمن بود. در این پژوهش پس از مقایسه نتاین گروه

های دوران نامزدی در زوجین ترکمن مؤثر است. همچنین هر دو رویکرد  شیوه گاتمن و سیمبیس بر کاهش الگوها و آسیب

نمود:ها را تأیید  های این پژوهش، یافتهپایداری در درمان را مرحله پیگیری نشان دادند. نتاین این پژوهش 
 ، ، ، ، ،   . 

  های آموزشی مبتنی بر  کننده در دورههای متعدد خود در مورد افراد شرکتدر پژوهش  

انتظارات آنها تعدیل یافته است.   افزایش یافته و  در    دریافت خودکارآمدی و سازگاری زناشویی بعدی آنها 

، زمانی که در کلیساها با نمونه محدود انجام شود پرداخت. نتاین پژوهش او  پژوهش خود به به بررسی اثربخشی مدل  

نیز در پژوهش خود به بررسی شود.  افزایش عملکرد ارتباطی در زوجین میباعث    نشان داد که مدل  
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در کاهش طالق و ایجاد ثبات و رضایت زناشویی پرداخت. نتاین نشان داد که این مدل باعث    اثربخشی مدل آموزشی  

 به گروه کنترل گردید.   کاهش نرخ طالق و افزایش ثبات و رضایت زناشویی پایدار در گروه آزمایش نسبت

باعث کاهش تعارضات زناشویی    که نشان داد مدل      هایهمچنین نتاین این پژوهش با پژوهش

است؛   شیوه      پژوهششده  به  ازدواج  از  پیش  آموزش  که  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  که 

که نشان دادند    پژوهش    و   بر کاهش باورهای ارتباطی زوجین نامزد مؤثر است  ()سیمبیس  

ارتباطی و  مدل   الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه، ذهنیت  ارتباطی،  الگوهای ناکارآمد  اثرات مخرب خانواده   توانست 

که با    همچنین با نتاین پژوهش     ها را بهبود بخشید، همسو بود.اصلی را کاهش و نظام ارزشی زوج

بر انتظارات ازدواج و باورهای مربوط به انتخاب همسر دختران مجرد انجام   عنوان بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل 

 ود.  گرفت ، همسو ب

که سازگاری با    آموزندیمبه شیوه سیمبیس افراد    ازدواجتوان بیان کرد که در برنامه پیش از  های فوق مییافته  نییتبدر  

شیمی متقابل )داشتن جاذبه پرمایه    رندهیدربرگاز همتایی یا نداشتن ناهمسانی با او است. سازگاری    تردهیچیپ همسر آینده بسیار  

و شخصیت(   ها ارزش برای همسر(، مکمل بودن ) داشتن گونه گونی یا تفاوت( و مقایسه پذیری ) داشتن همسانی در شیوه زندگی،  

 . بنابراین، سازگاری به معنای نداشتن()  افتدیماست. اگر هر کدام از این سه بعد نباشد سازگاری درست به خطر  

ی مهم، به معنی توهین  و نبود عالقه او نیست. در جهت  هاشهیاند ناهمسانی با همسر نیست و ناهمسانی با همسر در یکی از  

ی با هم داشته باشند ولی هر شخص باید دیگر را کامل کند.  افراد در این برنامه  ابرجسته توانند اختالفات  سازگاری، دو فرد می

ها نیاز دارند باید شخصی باشد که هم به او جاذبه قوی داشته باشند، هم در برخی  املی که آنکه همسر ک  آموزند یمآموزشی  

)ی زندگی مشترک باشند  هاوهیش، اهداف و  هاارزشموضوعات تفاوت و ناهمسانی داشته باشند و هم در بسیاری از  

) . 

باور   روش    به  به  ازدواج  از  پیش  آموزش  جلسات  به شرکت  در  داده  که  کنندگان 

ی وسیعی دارد که از جمله ها طهیحشود، تمرکز کردن بر عالئم هشدار دهنده در ازدواج اهمیت بسیار زیادی دارد و این عالئم  می

. در  شوند یمهای ازدواج شناسایی  ر آینده است که در قالب اسطوره ها انتظارات و باورهای غلط درباره ازدواج و همسآن  نیترمهم

ی تحت تأثیر مجموعه وسیعی از تصورات نادرست در مورد  ااندازهدهد که تمام مشکالت ازدواج تا  ی میآگاهاین روش به زوجین  

، در دنیای  ناکارآمدهای و باورهای  رهشود تا با از بین بردن اسطوداده می آموزشازدواج ایده آل  است؛ در این روش  به زوجین 

. افزون بر آن در روش  ()قرار بگیرند    - و شوق ، دردها و شور  هایشاد و    هاغمبا همه    -واقعی ازدواج

عنوان یک انسان است و باید  داده شد که زیربنای ارتباط، حفظ خودشان به  آموزشبه زوجین    سازی پیش ازدواج  غنی

با پذیرش اصالت و همدلی. اگر چه این سه صفت به خودی   توأمسعی کنند همان کسی باشند که هستند؛ آن هم در فضایی  

واعد ساده وجود دارند که مورد کنند و هنوز هم قخود برای یک ارتباط مؤثر حیاتی است اما به تنهایی موفقیت را تضمین نمی

نیاز یک رابطه مؤثر است؛  بنابراین زوجین نامزد در این روش پنن ابزار مهم ارتباطی را آموختند و در کالس و همچنین خارج  

ی شد که  قواعدی برای موفقیت ارتباط وجود دارد که اگر ادآور ها یاز فضای آموزشی کالس مورد استفاده قرار دادند. به آن

ازدواجی سرشار از موفقیت خواهند داشت.    آنگاهتوانند عشق بیشتری به همسرشان هدیه کنند و  ی اجرا کنند میخوببهتوانند  ب

ی یک ازدواج موفق، تنها شناسایی تفاوت کافی نیست، بلکه باید پذیرش و درکی عمیق نیز از این تفاوت  ریگشکلبنابراین در  

را از بین ببرند؛ این عمل در    ها تفاوتکه تفاوت میان خود را شناخته و سعی دارند تا این  هایی هستند  وجود داشته باشد. زوج

غنی ازدواج  روش  از  پیش  کردن    سازی  برجسته  زوجهاتفاوتبا  با  جنسیتی  میی  کمک  تا  ها  که   آگاهکند  شوند 

، در  دانستندیمها مختص خود و همسرشان  نیی را که آهاتفاوتبینی هستند و بعد دریابند  ی دو جنس قابل پیشهاتفاوت

 ( )های دیگر نیز وجود دارندزوج
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کردن خود و   سرزنشی منفی و رهایتفسبا چالش کشیدن باورهای منفی افراد، کاهش تعبیر و    همچنین رویکرد  

با توجه زیاد به بعد معنوی ازدواج که منبعی    شود. از طرف دیگر روش  دیگران، که باعث افزایش شادی در ازدواج می

ی معنویت باعث ایجاد حس یکتایی  زیریپ کند تا سهیم شدن در  برای رشد و سالمت زندگی مشترک است، به زوجین کمک می

ی و تعدیل باورها و انتظارات  سازشفافنقش به سزایی در    مدل    ضمناًفراد ایجاد کند.  و هدفمند بودن ازدواج را در ا

)ها در مسیر رشد شودافراد از ازدواج داشته و موجب باال رفتن توانمندی افراد در شناخت بهتر خود و قرار دادن آن

توان نتاین این پژوهش با نتاین پژوهش  شیوه گاتمن میسازی ازدواج به  در زمینه اثربخشی آموزش غنی(

 ککه نشان داد روش گاتمن منجر به افزایش رضایت زناشویی، کاهش مشکالت زناشویی و تعارض مخرب در ی  

همسو   گرددیم ها  ، که نشان دادند روش گاتمن باعث سازگاری زوج هایپیگیری شد و با یافته  سال

 بود.

توان گفت که زوجین پس از شرکت در جلسات درمانی به روش گاتمن یاد گرفتند تا درباره تعهدات  ها مییافته نییتبدر  

کنند،    مجدداً  هاتیمسئولو   درب  کارآمد ی  اگونهبهمذاکره  کنند،  برقرار  ارتباط  یکدیگر  بیان  با  اهمیت  و  توافق  عدم  علل  اره 

توافق صحبت نمایند  و اگر مشکالتی در زمینه نظام ارزشی همدیگر، دخالت   دیدگاهشان درباره بهترین شیوه مدیریت عدم 

ملی  ع   اندکردهی را که پیشنهاد  هادهی اتوانند حل نمایند و تصمیم بگیرند  رابطه داشته باشند می  ناکارآمدخانواده اصلی و الگوهای  

طور معناداری عواطف مثبت بیشتر، ارتباط بهتر، و رفتارهای حل مسئله شود تا زوجین بتوانند بهباعث می مسئلهنمایند. همین 

های  ها بر جنبهتوان گفت که رویکرد گاتمن بر تمرکز زوج . همچنین می()تری از خود نشان دهند  مناسبت

ها از طریق  منظور دستیابی به سازگاری بیشتر تأکید دارند. ایجاد مشارکت در زوجبینانه بهمثبت یکدیگر و تقویت نگاه خوش

ظور ابراز عالقه و بهبود روابط متقابل از  منیافتن معنای مشترک، افزایش خودافشایی و توانایی درک متقابل و تشویق یکدیگر به

جمله مبانی اساسی در رویکرد گاتمن است. آنچه مسلم است یکی از علل ناسازگاری افراد ناتوان در حل مسئله است که در این  

ه دارد که  ی بر ارتقای این مهارت دارد. سرانجام اینکه رویکرد گاتمن نگرشی غیر آسیب شناساناژهیوزمینه روش گاتمن تمرکز  

ایجاد سازگاری مطلوب خواهد   آنکند که نتیجه  منظور بهبود رابطه و حل مسئله هدایت میها را به یافتن توانمندی خود بهزوج

شود که هریک از زوجین با ، در روابط و زندگی مشترک باعث میهامهارتهمچنین آشنایی با    (.)بود  

در   هایناسازگاری از ایجاد این تا حدودو  آمده، به راحتی کنار دی آیمازگارهایی که اغلب در زندگی پیش شرایط رویدادها و ناس

 () گردد یمروابط و زندگی مشترک کاسته شود و باعث سازگاری بیشتر زوجین با هم  

باید در تعمیم نتاین    بنابراین  . ترکمن نامزد بود  ی این پژوهش، جامعه آماری آن یعنی زوجینهاتیمحدود  نیترمهمیکی از  

ی سنی گوناگون  هاگروههای مشابه ای روی شود پژوهشلذا پیشنهاد می آن به سایر گروه های قومی احتیاط الزم به عمل آید. 

ها  این برنامه  راتیتأثی دیگر نیز انجام شود. همچنین این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که  ها تیقومی دیگر و  هافرهنگو در  

این    بلندمدت  راتیتأثشود جهت بررسی  را تنها طی یک دوره دو ماهه مورد بررسی قرار داده است؛ بر این اساس پیشنهاد می

از ازدواج در زوجین    برنامه آموزشی، تحقیقات طولی مناسب صورت گیرد. همچنین با توجه به اهمیت مسئله آموزش پیش 

صورت شود آموزش پیش از ازدواج برای زوجین نامزد ترکمن بهها زیاد شده است، پیشنهاد میترکمن که میزان طالق در بین آن

 یک امر ضروری مورد توجه قرار بگیرد.

 

 سپاسگزاری تشکر و  

 کنندگان جهت شرکت در پژوهش تشکر و قدردانی نمایند. شرکتدانند که از تمامی پژوهشگران بر خود الزم می
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 تعارض منافع 

و در آن هیچ تعارض منافعی وجود  است    487/6طرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه گنبد کاووس به شماره  این مقاله برگرفته از  

 ندارد.

 

 

 

 

 



  ...شده سازیدرونی مشکالت بر  گرامثبت  کردی برنامه مداخله رو یاثربخش: و همکاران واحدی

62 

 

 

 

 



 46-34(، 1)8روانشناسی خانواده،  

 

63 

 

 

  

 



  ...شده سازیدرونی مشکالت بر  گرامثبت  کردی برنامه مداخله رو یاثربخش: و همکاران واحدی

64 

 

 

 

 

 
 


