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تأثيش آهَصش بشًاهِي آهادگي اصدٍاج بش باٍسّاي استباطي صٍجيي
جَاد خلعتبشي ،1ضْشُ قشباى ضيشٍدي ٍ 2صّشا السادات هْذيَى

3

 )2ٍ1اػتبديبس .ػضَ ّيأت ػلوي داًـگبُ آصاد اػالمي ٍاحذ تٌىبثي
 )3وبسؿٌبع اسؿذ سٍاًـٌبػي ػوَهي

ًَ يؼٌذُ هؼئَلsabajavad.psy2@yahoo.com :
تبسيخ دسيبفت همبلِ  88/5/1تبسيخ آغبص ثشسػي همبلِ  88/5/10تبسيخ پزيشؽ همبلِ 88/7/20

اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي استجبعي هشداى هتأّل م ؤثش اػت .

چكيذُ

آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي استجبعي

تحميك حبضش ثب ّذف هغبلؼِي تأثيش آهَصؽ ثشًبهِ ي
آهبدگي اصدٍاج ثش ثبٍسُ اي استجبعي صٍخيي عشاحي ٍ اخشا

صٍخيي دس هإلفِ ي ثبٍس ثِ تخشيت وٌٌذگي هخبلفت هَثش

گشديذ  .اص  300صٍج وِ دس ًيوِ ي دٍم ػبل ٍ 1387

اػت ٍ آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي

ًيوِي اٍل ػبل  1388ثِ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي هـبٍسُ ي

استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ي ثبٍس ثِ ػذم تغييشپزيشي

لجل اص اصدٍاج ؿْشػتبى وشهبًـبُ هشاخؼِ وشدُ ثَدًذ40 ،

ّوؼش هإثش اػتّ ٍ .وچٌيي اص  5خشدُ هميبع ثبٍ سّبي

ًفش (ً 20فش هشد ٍ ً 20فش صى) ثَدًذ وِ ثبالتشيي ًوشُ سا

استجبعي ،خشدُ هميبع ّبي روش ؿذُ دس پغ آصهَى تغييش

دس هميبع ثبٍسّبي اس تجبعي دس همبيؼِ ثب ػبيش اػضبي

هؼٌبداس داؿتِ اًذ  ٍ .آهَصؽ ثشًبهِ ي اصدٍاج دس تغييش

گشٍُ وؼت وشدُ ثَدًذ ٍ دس سدُ ي ػٌي  17تب  31ػبل ٍ

ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ي ووبل گشايي خٌؼيتي

دس اٍليي تدشثِ ي اصدٍاج لشاس داؿتٌذ ثِ ػٌَاى ًوًَِ

ي

هإثش اػت  .آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش

تحميك اًتخبة ؿذًذ  .دس هشحلِ ي ثؼذي ،ايي گشٍُ

40

ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هَسد تفبٍت ّبي خٌؼي هإثش

ًفشي ثِ كَست تلبدفي ثِ دٍ گشٍُ وٌتشل ٍ آصهبيـي

اػت.

تمؼين ؿذًذً 20 .فش گشٍُ آصهبيـي (ً 10فش هشد ٍ ً 10فش

كليذ ٍاطُ گاى :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج ،ثبٍسّبي

صى) ٍ ً 20فش گشٍُ وٌتشل (ً 10فش هشد ٍ ً 10فش صى ) سا

استجبعي ،ووبلگشايي خٌؼيتي ،تفبٍتّبي خٌؼيتي.

تـىيل دادًذ  .گشٍُ آصهبيـي دس والع
ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج ؿشوت دادُ ؿذًذ

ّبي آهَصؽ
 .دادُّبي

خوغ آٍسي ؿذُ ،ثِ ٍػيلِ آصهَى تحليل وٍَاسيبًغ ثشاي
ثشسػي تغييش دس ثبٍسّبي غيشهٌغمي تحليل گشديذ ً .تبيح
ًـبى داد وِ آهَصؽ ثشًبهِ آهبدگي اصدٍاج دس تغييش
ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي هَثش اػت ٍ ثبٍسّبي غيشهٌغمي
استجبعي ثِ عَس ولي دس پغ آصهَى گشٍُ آصهبيؾ ثِ عَس
هؼٌبداسي وبّؾ پيذا وشدُ اػت  .آهَصؽ ثشًبهِ آهبدگي
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خٌبسدٍص ( )1982دس ّويي صهيٌِ ٍ ثب اػتفبدُ اص هميبع

هقذهِ

استجبط صًبؿَيي هـبّذُ وشد صٍج ّبيي وِ ػبصگبسي

صًذگي هـتشن ثب ايي ثبٍس وِ تٌْب هشي هي تَاًذ هب سا

صًبؿَيي ثبالتشي داسًذ ،آگبّي ثيـتشي داسًذ ًؼجت ثِ

اص يىذيگش خذا وٌذ ؿشٍع هي ؿَد ٍ صٍخيي ّن ،حذالل
دس آغبص صًذگي هـتشن خَد ًؼجت ثِ آى اػتمبد وب

ػبيش صٍج ّبي ًبػبصگبسي وِ پيبهـبى فبلذ ٍضَح ٍ

هل

 .)1375ثب استجبط

داسًذ .اهّب ٍالؼّيت چيض ديگشي اػت ،صًذگي هـتشن

سٍؿٌي اػت (ثِ ًمل اص هيشخـتي،

تحت تأثيش ػَاهل هتؼذدي لشاس هي گيشد وِ پبسُاي اص آًْب

دسػت هي تَاى پيًَذّبي ثيي فشدي سا افضايؾ داد ،اهىبى

هوىي اػت صٍخيي سا ثِ عشف اختالف ٍ دسگيشي،

اتخبر تلوين دسػت

خذايي سٍاًي ٍ حتي عالق ػَق دّذ  .تحميمبت هختلف

ثبٍسّبي عشف همبثل س ا دس خْت سػيذى ثِ ّوذلي ثيـتش

ًـبى دادُ اػت وِ يىي اص هْوتشيي ػَاهل هـىل ػبص،

ّذايت وشد ٍ تغييشات ٍ دگشگًَي ّب سا تَخيِ ًوَد .

اختالل دس استجبط يب ُة ػجبستي اختالل دس فشآيٌذ تفْين ٍ

ػَاهلي ٍخَد داسًذ وِ هي تَاًٌذ اثش ثخـي يه استجبط سا

تفبّن اػت .ثِ ػٌَاى هثبل دس گضاسؿي وِ تَػظ يه

تضؼيف وشدُ ٍ هَخت ػذم دسن دسػت پيبم فشػتبدُ

آطاًغ هـبٍسُ خبًَادُ دس ػبل  1970تْيِ ؿذُ اػت 87

ؿذُ يب ثِ ػجبستي سهضگـبيي كحيح آى ؿًَذ وِ ثِ ػٌَاى

دسكذ صٍج ّبي ؿشوت وٌٌذُ دس پظٍّؾ ًـبى دادًذ وِ
هـىل اكلي آًْب هـىل استجبعي اػت
ّوىبساى 1980 ،ثِ ًمل اص حيذسي ٍ

تش سا فشاّن ًوَدً ،گشؽ

ًوًَِ هي تَاى ثِ ثبٍسّبي غلظ،

ّب ٍ

پيؾ داٍسيّب ٍ

ًگشؽ ّبي هٌفي اؿبسُ ًوَد ّ .وچٌيي ّش چِ حَصُ ّبي

(خىَثؼَى ٍ

ؿٌبختي دٍ ػٌلش استجبط ،يؼٌي گيشًذُ ٍ فشػتٌذُ ،اص

ّوىبساى .)1381

ّوچٌيي ًتبيح پظٍّـي وِ تَػظ هحمميي داًـگبُ اٍّبيَ

يىذيگش دٍستش ثبؿذ اثش ثخـي استجبط ووتش خَاّذ ثَد

اًدبم ؿذُ ًـبى هي دّذ وِ  84دسكذ اص پشًٍذُ ّبي

اگشچِ دس تَضيح ٍ تجييي ػلل هـىالت استجبعي ديذگبُ

.

ضغ

عالق هشثَط ثِ ػذم تفبّن ثَدُ اػت ،ثِ عَسيىِ اغلت

ّبي هتفبٍتي اسايِ ؿذُ اػت اهب دس ايي صهيٌِ هَ

صٍخيي اظْبس وشدُ اًذ وِ «ّوؼشم اكالً ثِ حشف ّبي هي

سٍيىشد ؿٌبختي اص خبيگبُ ثشخؼتِ اي ثشخَسداس اػت اص

تَخْي ًذاسد ٍ يب هي ّش چِ هي گَين اٍ فمظ حش ف خَد

ايي ديذگبُ احؼبػبت ٍ سفتبسّبي آؿفتِ كشفبً هؼلَل

سا هيصًذ ٍ يب اٍ ّويـِ اص وبُ وَُ هي ػبصد »(فشٌّگي،

سفتبس غلظ يىي اص صٍخيي ٍ يب حتي هـىالت ٍ

 .)1379دس ايشاى ًيض ًتبيح يه ًظشػٌدي وِ اص ً 657فش اص

گشفتبسيّبي صًذگي ًيؼت ثلىِ ثخؾ ػوذُ

افشاد  18تب  30ػبلِ تْشاًي دسثبسُ هَاًغ ٍ هـىالت

هيتَاًذ ثِ دليل ثبٍسّب ٍ ًگشؽ ّبيي ثبؿذ وِ يه يب ّش

اصدٍاج ؿذُ اػت ً ،ـبى داد وِ ؿشوت وٌٌذگبى يىي اص

دٍي آًْب دس هَس د سفتبسّب ٍ يب دؿَاسي ّبي صًذگي داسًذ .

اي اص آى

هَاًغ هْن اصدٍاج سا ػذم تفبّن اخاللي روش

دس پظٍّـي وِ تَػظ ػليوبًيبى

وشدُاًذ(سهضبًيبى.)1376 ،

تفىشات غيش هٌغمي ثش ًبسضبيتي صًبؿَ يي اًدبم ؿذ ًتبيح

وبّي

ًـبى داد وِ افشاد ٍاخذ تفىشات غيش هٌغمي ثغَس

( )1970ؿَاّذ سٍؿٌي سا دسيبفت وِ

هؼٌبداسي اص ًظش سضبيت صًبؿَ يي دس ػغَح پب يييتشي

صٍج ّبي ساضي ًؼجت ثِ صٍج ّبي ًبساضي دس سهضخَاًي
ًـبًِ ّبي غيشوالهي يىذيگش تَاًبيي ثْتشي داؿتٌذ
. Kahan

( )1373دسثبسُ تبثيش

لشاس داسًذ.

.
1

29

تأثير آمًزش بروامٍ ي آمادگي ازدياج بر بايرَاي ارتباطي زيجيه  /خلعتبري ي َمكاران

«افضايؾ لذست ػبصگبسي ثب تغييشات دس ًَع استجبط دس

اّويت ٍ ًمؾ وليذي الگَّب ٍ ثبٍسّبي استجبعي دس
ؿىل دادى ٍ تؼييي ويفيت سٍاثظ صٍخيي اص يه ػٍَ ،

هشاحل هختلف صًذگي صًبؿَيي »« ،تَاًبيي هذيشيت ٍ هْبس

ايي ٍالؼيت وِ الگَّبي استجبط ٍ ثبٍسّبي استجبعي

هـىالت صًذگي وِ هي تَاًذ ثش ويفيت ساثغِ تأثيش

آهَختٌي ثَدُ ٍ ثٌبثشايي هي تَاى آًْب سا تغييش داد ،اص ػَي

ثگزاسد  ».ثذيي تشتيت

ديگش ،ثِ ػبصهبى دّي تالؽ ّبي گؼتشدُ ي تحميمبتي ثب

سٍؽّبي كحجت وشدى ٍ گَؽ دادى ،وٌبس گزاؿتي

ّذف عشاحي ٍ اثذاع س

ٍؽّبي تغييش دس الگَّب ٍ

«پي  .آس .اي .پي » ثش آهَصؽ

احؼبػبت هٌفي ،هذيشيت تؼبسم ٍ حل هـىل ،ؿٌبخت

ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي هٌدش ؿذُ اػت  .هشوض اصدٍاج ٍ

ٍ تغييش ثبٍسّبي استجبعي ٍ خٌؼيتي تأويذ داسد (هبسووي،

خبًَادُ داًـگبُ وشيگتَى هغبلؼِ خبهؼي دسثبسُ ت أ ثيش

.)1986
ثشًبهِ ّبي آهَصؿي هتؼذد ديگشي ًيض دس وـَسّبي

هـبٍسُ ّبي لجل اص اصدٍاج دس سًٍذ صًذگي صًبؿَيي
هشاخؼيي اخشا وشدُ ٍ ًـبى دادُ اػت وِ آهَصؽ صٍخيي
دس ايدبد صًذگي ؿبداة

تش ٍ ثب ثجبت

هختلف عشاحي ؿذُ اػت وِ ثب تَخِ ثِ لضٍم سػبيت
اختلبس ،اهىبى تـشيح يىبيه ايي ثشًبهِ ّب دس ايي همبلِ

تش تبثيش داسد .

ؿشوتوٌٌذگبى دس ايي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍ هـبٍسُ اي،
ايي ثشًبهِ ّب سا ووه وٌٌذُ ٍ هإثش اسصيبثي وشدُ
ًحَي وِ هغبثك اسصيبثي

ٍخَد ًذاسد .اهب ثِ ّش حبل ًتبيح گضاسؽ تحميمبت دس
خلَف اخشاي ايي ثشًبهِ ّب ون ٍ ثيؾ حىبيت اص هَثش

اًذ ثِ

ثَدى ايي گًَِ ثشًبهِّب ثشاي صٍخيي داسد.

ّبي ؿشوت وٌٌذگبى ،ايي

هبسووي ٍ ّوىبساى

آهَصؽّب  37/5دسكذ دس استجبط ثب ّوؼش 70/2 ،دسكذ

( )1988دس يىي اص هؼذٍد

دس تؼْذ ًؼجت ثِ صًذگي صًبؿَيي ٍ  52/2دسكذ دس حل

هغبلؼبت عَلي اًدبم ؿذُ دس ايي صهيٌِ عي هغبلؼِ

اختالفبت صًذگي صًبؿَيي آًْب هإثش ثَدُ اػت (ثشگش ٍ

ًـبى دادًذ صٍج ّبيي وِ تحت سٍؽ «پي  .آس .اي .پي »

ّوىبساى.)1999 ،

لشاس گشفتِ ثَدًذ دس يه پيگيشي  3ػبلِ ًؼجت ثِ گشٍُ

يىي ديگش اص ثشًبهِّبي عشاحي ؿذُ آهَصؽ صٍخيي،

اي

گَاُ ،سضبيت استجبعي ٍ خٌؼي ثيـتش ٍ ،هـىالت

ثشًبهِاي هَػَم ثِ «پي .آس .اي .پي» اػت ؛ اػبع ايي

صًبؿَيي ووتشي سا گضاسؽ وشدًذّ ،وچٌيي  5ػبل پغ اص

ثشًبهِ ثش ايي فشم اػتَاس اػت وِ صًذگي هـتشن هَفك

هذاخلِ ،ايي صٍج ّب هْبستّبي استجبعي هثجت ثيـتش ٍ

ًيبصهٌذ تَاًبييّبي هتفبٍتي اػت وِ ػجبستٌذ اص« :ايدبد ٍ

خـًَت صًبؿَيي ووتشي سا گضاسؽ وشدًذ ً .تبيح اٍليِ

گؼتشؽ سٍؽ ّبي حل اختالفبت دس سٍاثظ »« ،تَػؼِ ٍ

پيگيشي  12ػبلِ ايي تحميك ًيض ًـبى دٌّذُ تؼذاد ووتشي

گؼتشؽ ًگشؽّبي ٍالغثيٌبًِ»« ،ظشفيت گزؿت ٍ سفتبس

اص هَاسد عالق دس ايي صٍج ّب ثَدُ اػت (ثشگش ٍ ّوىبساى،

ثب هالحظِ »« ،ثشلشاسي تؼبهلي وِ ثتَاًذ ػَاعف ٍ ًيبصّبي

 .)1999سٍؽ ديگشي وِ ثشاي ووه ثِ صٍخيي دس خْت

ؿٌبختي ّش يه اص صٍخيي سا اسضبء وٌذ »« ،افضايؾ ػبص ٍ

ايدبد يه اصدٍاج هَفميت آهيض اثذاع ؿذُ اػت سٍؽ

وبسّبي تٌظين ٍ لبػذُ

هٌذ وشدى ٍاثؼتگي ٍ

هَػَم ثِ «اعٍ .اي .ام .ثي  .آي .اع» اػت ايي سٍؽ

تؼلك »،

داساي  8لؼوت اػت وِ ػجبستٌذ اص « :ايدبد ٍ گؼتشؽ
تلَس ٍالؼي اص پذيذُ اصدٍاج » «ايدبد ٍ گؼتشؽ يه

1

. Relationship belief
. Creighron University
3
. Premarital Relationship Enhancement Program
)(PREP
2

). Saving You Marriage Before It Start (SYMBIS

30
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هفَْم ٍالغ گشايبًِ ٍ هٌؼغف اص ػـك

 36صى ثِ ػٌَاى ًوًَِ ي دس دػتشع اص  300صٍج ثجت ًبم

»« ،ايدبد ًَػي

وشدُ دس خـي اصدٍاج داًـدَيي ثَد.

ًگشؽ وِ فشد سا لبدس ثِ تحول سًح ّبي ًبؿي اص هـىالت

حؼيٌيبى ٍ ؿفيؼي ًيب

پيؾثيٌي ًـذُ صًذگي هي ًوبيذ »« ،اكالح داًؼتِ ّب ٍ

( )1384عي آهَصؽ

تلَسات دسثبسُ تفبٍت ّبي خٌؼي»« ،آهَصؽ سٍؽ ّب ي

هْبستّبي حل تؼبسم ّذف هـبثْي سا دًت ال وشدُ ٍ

استجبعي هإثش »« ،آهَصؽ سٍؽ ّبي هإثش ثشاي حل

وبّؾ تؼبسم صًبؿَيي سا ثِ ػٌَاى ًتيدِ ي تحميك خَد

اختالفبت صًبؿَيي »« ،ايدبد تفىش اسصؿي دسثبسُ پبيِ ّبي

گضاسؽ دادًذ وِ هي تَاًذ دليل ديگشي ثش هإثش ثَدى

هؼٌَي صًذگي صًبؿَيي» ٍ «توشيي ٍ هجبحثِ دسثبسُ ّش

ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشاي اصدٍاج ٍ هؼبئل هشثَط ثِ آى

يه اص ساُ ّبي روش ؿذُ »ّ .بهشاػال ٍ ّوىبساى ()1995

ثبؿذ .هْذٍيبى ( )1376ثب ثشسػي تأثيش آهَصؽ استجبط ثب

گضاسؽ دادًذ صٍج ّبيي وِ ثب ايي سٍؽ آهَصؽ ديذُ

سضبيتوٌذي صًبؿَيي ٍ ػالهت سٍاى ثش سٍي ػِ گشٍُ

ثَدًذ تغييش هؼٌبداسي سا دسثبٍسّبي ٍالغ گشايبًِ ٍ ًگشؽ

آصهبيؾ ،وٌتشل ٍ داسًٍوب ٍ ثِ دػت آٍسدى ًتيدِ ي استمبء

دسثبسُ اصدٍاج اص خَد ًـبى دادًذ  .پيگيشي ايي صٍج ّب

هَاسد روش ؿذُ ػَدهٌذي دٍسُ ّبي آهَصؿي ثِ ٍيظُ

ًـبى داد وِ ثؼذ اص چْبس ػبل ايي تغييشات ّوچٌبى پبيذاس

سٍؽ ؿٌبختي ـ سفتبسي آهَصؽ استجبط سا هتزوش ؿذ  .اص

ثَدُ اػت (ثِ ًمل اص ثشگش ٍ ّوىبساى .)1999 ،هبسووي ٍ

خولِ هْبست ّبي آهَصؿي دس ايي تحميك ،هْبست

ّوىبساى (ً )1988تبيح  85تحميك گضاسؽ ؿذُ دس

گفتگَ ثَد  .هغبلؼِ ي ديگشي وِ اثشثخـي آهَصؽ

خلَف ثشًبهِ ّب ي هذاخلِ اي هختلفي وِ ثب ّذف

هْبست ّبي استجبعي ص ٍخيي پيؾ اص اصدٍاج سا ثشاي

آهَصؽ صٍخيي اخشا ؿذُ ثَد سا فشاتحليل

وشدًذ  .ثب

افضايؾ سضبيت صًبؿَيي صٍخيي پغ اص اصدٍاج ًـبى

تَخِ ثِ ايٌىِ ايي ثشًبهِ ّب اص ًظش ؿىل ،هذت صهبى،
ّذفٍ ،يظگي آصهَدًي
اعالػبت هتفبٍت ثَدًذ

ّب ،اخشا ٍ ؿيَُ خوغ

هيدّذ ،هغبلؼِاي اػت وِ تَػظ خؼفشي دس ػبل 1384
اًدبم ؿذُ اػت  .وِ دٍ گشٍُ وٌتشل ٍ آصهبيؾ سا  40صٍج

آٍسي

 67دسكذ اص آصهَدًي ّبي

ؿشوتوٌٌذُ دس ايي هغبلؼبت دس پغ آصهَى ٍم

ّبي

ػمذ وشدُ دس ػِ هبُ اٍل ،دس ؿْش تْشاى تـىيل هي دادًذ
وِ ثِ عَس تلبدفي اًتخبة ؿذُ ثَدًذ

ػيت

 .ثشاػبع ًظش

ثْتشي سا ًؼجت ثِ پيؾ آصهَى ًـبى دادًذ  .اص خولِ افشاد

دًٍىي ٍ ّوىبساى ( )1996اص عشيك ثشًبهِ ي آهبدگي

ديگشي وِ دس ايي خْت تحميك اًدبم دادُ اًذ حيذسي ٍ

اصدٍاج پشثبس ،خيلي اص خشيبى ّب اص خولِ استجبط ثب ّوؼش

ّوىبساى (ّ )1381ؼتٌذ دس ساثغِ ثب ثبٍسّبي استجبعي ،دس

هي تَاًذ هَسد ثحث لشاس گيشد ٍ عشح

ّب ٍ تذثيشّبي

يه وبسگبُ يه سٍصُ ي آهبدُ ػبصي اصدٍاج وِ تَػظ

حبكل ثشاي اداسُ وشدى هؼبئل هَسد اػتفبدُ لشاس گيشًذ

پظٍّـىذُي خبًَادُ دس داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي اخشا ؿذُ

تب هـىالت ثبػث ػوي ؿذى يه اصدٍاج ًـًَذ  .عجك

ٍد تَاًؼتٌذ دس پغ آصهَى ًتبيح ثْتشي دس تؼت  RBIثِ
ة

ًظش ّويي فشد تؼلين ديذى هْبست ّبيي چَى استجبط اص

دػت آٍسًذ ٍ گشٍُ ًوًَِ آًْب ً 52فش ،ؿبهل  16هشد ٍ

عشيك ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج ثشاي آفشيذى ٍ ػبختي
استجبط ساضي وٌٌذُ ٍ خـٌَد وٌٌذُ هْن ّؼتٌذ (دًٍىي ٍ
ّوىبساى .)1996 ،وبسل ٍ دّشتي ( )2003گضاسؽ وشدُ اًذ

1

وِ صٍج ّبيي وِ دس ثشًبهِ ّبي لجل اص اصدٍاج ؿشوت

. Hammersla
. Meta-analysis

2
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ثشاي آهَصؽ ثشخي هْبست ّبي استجبعي صٍخيي اسائِ

داؿتِاًذ  30 ،دسكذ ثيـتش دس هؼبيل صًبؿَيي هَفك
ثَدُاًذ تب وؼبًي وِ تدشثِ ي ؿشوت دس ايي والع ّب سا

ؿَد؛ ثب ايي اهيذ وِ گبهي دس خْت

ًذاؿتِاًذ ٍ اص خولِ هَاسد ثْجَد يبفتِ دس استجبط ايي افشاد،

صٍجّبي خَاى ٍ ثْجَد ٍ تَػؼِ ثْذاؿت خبًَادُ ثشداؿتِ

ثبال سفتي ويفيت ساثغِ ٍ ثْجَد ساثغِ ٍ تأويذ ثيـتش ثش

ثبؿين .ثذيي تشتيت فشضيِ اكلي ايي تحميك ايي اػت وِ :

ػٌلشّبي هثجت ساثغِ ثَدُ اػت  .وشٍهىش ّن ثش ايي ثبٍس

آهَصؽ ثشًبهِ آهبدگي اصدٍاج ثش تغييش ثبٍسّبي استجبعي

اعت وِ ثِ ثشًبهِ

وبّؾ هـىالت

صٍخيي هَثش اػت.

ي آهبدگي اصدٍاج ثبيذ ثِ كَست

سٍش تحقيق

ٍػيلِاي ثشاي هذاخلِ ي اكلي ٍ اثتذايي ًگبُ ؿَد چشا وِ
ثِ ٍػيلِي آى لؼوت اػظوي اص فشٍپبؿي خبًَادُ ّب ٍ

ايي تحميك اص ًَع تحميمبت تدشثي اػت ٍ عشحي وِ

(وشٍهىش،

دس ايي تحميك هَس د اػتفبدُ لشاس گشفتِ ،عشح پيؾ آصهَى

سٍاثظ ػخت ٍ دسدًبن لبثل پيـگيشي اػت

 .)1994سٌّوب ( ،)1383ثب ثشسػي تأثيش آهَصؽّبي حيي

ٍ پغ آصهَى ثب گشٍُ وٌتشل اػت وِ دس آى آهَصؽ ثشًبهِ

اصدٍاج ثش سضب يت صًبؿَيي گشٍّي اص صٍخيي دس ؿْش

آهبدگي اصدٍاج ثِ ػٌَاى هتغيش هؼتمل ٍ ثبٍسّبي استجبعي،

تْشاى وِ اص ًَع آصهبيؾ ثَد ٍ ثش سٍي  80صٍج اخشا ؿذ

هيضاى ثبٍس ثِ تخشيت وٌٌذگي هخبلفت ،ثبٍس ثِ ػذم

دسيبفت وِ آهَصؽ ّبي حيي اصدٍاج تأثيش هثجتي ثش

تغييشپزيشي ّوؼش ،تَلغ رّي خَاًي ،ووبل گشايي خٌؼيتي

سضبيت صًبؿَيي داسد  .دس پظٍّؾ ًيىخَاُ

ٍ ثبٍسدس هَسد تفب ٍت ّبي خٌؼي ٍ خٌؼيت ثِ ػٌَاى

()1383

اثشثخـي آهَصؽ گشٍّي هْبست ّبي استجبعي ثب سٍيىشد

هتغيشّبي ٍاثؼتِ دس ّش دٍ گشٍُ آصهبيؾ ٍ وٌتشل دس ًظش

ؿٌبختي ـ سفتبسي ثش  6صٍج هتأّل ثِ كَست دس دػتشع

گشفتِ ؿذُاًذ ٍ دٍ هتغيش هذاخلِ گش اص لجيل ػي ٍ تدشثِ

هَسد اسصيبثي لشاس گشفت ٍ دػت

اٍل اصدٍاج وٌتشل ؿذ  .ثِ ًحَي وِ ػيبِّ

آخش تأثيشات هثجت

آهَصؽ هْبست ّبي استجبعي صًبؿَيي ثش سضب
صًبؿَيي صٍخيي سا ثِ دػت آٍسد ٍ همبيؼِ

ي ثبٍسّبي

هٌذي
يت

استجبعي ثِ ػٌَاى پيؾآصهَى ثِ دٍ گشٍُ آصهبيؾ ٍ وٌتشل

ي هيبًگيي

اسائِ ؿذُ ٍ ثؼذ اص ا توبم آهَصؽ ثشًبهِ آهبدگي اصدٍاج ثِ

ًوشات آصهَدًيّب دس پيؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى افضايؾ

گشٍُ آصهبيؾ دس  8خلؼِي  90دليمِايّ ،وبى ػيبِّ ثِ

هؼٌبداس اهتيبص سضبيت صًبؿَيي صٍخيي سا ًـبى داد.

ػٌَاى پغآصهَى دس اختيبس گشٍُ آصهبيؾ ٍ وٌتشل لشاس

ثب تَخِ ثِ ػَاثك پظٍّـي هَخَد ٍ ،اص آًدبيي وِ

گشفتِ اػت تب هدذداً پبػخ خَد سا ثِ ّش يه اص ػجبسات

يىي اص اػبػي تشيي هـىالت صٍج ّبي خَاى هؼئلِ

ػيبِّ ،هـخق ًوبيٌذ  .آهَصؽ ثشًبهِ آهبدگي اصدٍاج دس

استجبط اػت ٍ استجبط ًيض تحت تأثيش ثبٍسّبي صٍخيي لشاس

لبلت  8خلؼِي  90دقيمِاي ثب ػٌبٍيي يبد ؿذُ اخشا ؿذ .

داسد ٍ ،ثب تَخِ ثِ ايي وِ استجبط هْبستي اػت وِ هي تَاًذ

دس خلؼِ اٍل ،ثِ هؼبسفِ ٍ اٍليي هشحلِ  CTپشداختِ ؿذ،

آهَختِ ؿَد ،دس ايي پظٍّؾ ػؼي ؿذُ اػت ثب آهَصؽ

ثشاي ًوًَِ پيبهذّبي هخشة ػشصًؾ ٍ اًتمبد هَسد ثحث

ثشًبهِ آهبدگي اص دٍاج ٍ اخشاي آى سٍي گشٍُ آصهبيؾ،

لشاس گشفت ٍ اص گشٍُ خَاػتِ ؿذ ثشاي تذاٍم افضايؾ

ًمؾ آهَصؽ ّبي هشثَط ثِ صًذگي صًبؿَيي دس تغييش

پزيشؽ ّن ،دسثبسُ ّيدبى ّبي خفيف خَد كحجت وٌٌذ

ثبٍسّبي استجبعي صٍج ّبي خَاى هَسد ثشسػي ٍ اسصيبثي

ٍ دس ايي خلؼِ ثِ ثشسػي چٌذيى ٍيظگي ساثغِ هؼٌب داس ٍ

لشاس گشفتِ ٍ ثذيي تشتيت ساّىبسّبيي هجتٌي ثش پظٍّؾ

پَيب پشداختِ ؿذ  .دس خلؼِ دٍم ضوي اداهِ ثشسػي
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ٍيظگي ّبي ساثغِ هؼٌب داس ٍ پَيب ،پظٍّـگش صٍخيي سا دس

ًوًَِگيشي عجمِاي ًؼجي 300 ،صٍج اًتخبة ؿذًذ ٍ دس

گفتگَّبي توشيٌي دسگيش ًوَد ٍ ثشاي آًْب توشيي دس

هشحلِ ثؼذ ،پشػؾ ًبهِّب ثِ ٍػيلِ ايي  300صٍج آصهَدًي

هٌضل سا تؼييي وشد  .دس خلؼِ ػَم ،ضوي آگبّي دادى

تىويل ؿذً 40 .فش اص ثيي  300صٍج (ً 20فش هشد ٍ 20

ّـگش ثِ

ًفش صى) وِ ثبالتشيي ًوشُ سا دس هميبع ثبٍسّبي استجبعي

صٍخيي اص ثبٍسّب ٍ اًتظبسات يىذيگش ،پظٍ

ثبصخَسد دادى ،پشداخت ٍ ضوي ثشسػي تىليف گشٍُ ٍ

دس همبيؼِ ثب ػبيش اػضبي گشٍُ وؼت وشدُ ثَدًذ ٍ دس

ًتبيح آى دس هٌضل ٍ صًذگي صًبؿَيي ،ثِ وبس ايي خلؼِ

سدُ ػٌي  17تب  31ػبل ٍ دس اٍليي تدشثِ اصدٍاج لشاس

خبتوِ داد .دس خلؼِ چْبسم ،پظٍّـگش هحَس وبس والػي
سا ثش آهَصؽ هْبست گَؽ دادى پَيب ثٌب ًْبد

داؿتٌذ ،اًتخبة ؿذًذ ٍ ايي

 .خلؼِ

ً 40فسً ،وًَِ تحميك سا

تـىيل دادًذ.

پٌدن ،دس ساثغِ ثب ثبٍسّب ٍ اًتظبسات غيشهٌغمي ،ثِ صٍخيي

ابضاس ٍ سٍش اجشا

آگبّي الصم دادُ ؿذ  .دس خلؼِ ؿـن ،سٍؽ ّبي اكالح

 )1آهَصؽ ثشًبهِ اصدٍاج ثِ هٌظَس ايدبد ،تَػؼِ ٍ

خغبّبي ؿٌبختي هَثش دس ساثغِ صى ٍ ؿَّش تَػظ

گؼتشؽ ثبٍسّبي استجبعي هٌغمي ٍ ًيض تلحيح ٍ تغييش

پظٍّـگش تؼلين دادُ ؿذ  .هَضَع دٍ اصدٍاج ،اصدٍاج هشد

ثبٍسّبي استجبعي غيشهٌغمي دس صٍخيي آهبدُ ي اصدٍاج ،دس

ٍ صى دس خلؼِ ّفتن ػٌَاى ؿذ ٍ تفبٍت

ّبي

لبلت  8خلؼِي  90دليمِ اي آهَصؿي هشثَط ثِ اصدٍاج،

سٍاىؿٌبختي هشداى ٍ صًبى هَسد ثحث ٍ ثشسػي لشاس

سگضاس ؿذ  .هَضَع اكلي ايي والع
عشاحي ٍ ة

گشفت .دس خلؼِ آخش ،ثِ هشٍس هَمٍع ّبي خلؼِ ّبي

آهَصؽ هْبست ّبي الصم ٍ ضشٍسي دس صًذگي صًبؿَيي

لجل ٍ اؿبسُ ّبيي دس ساثغِ ثب ثْذاؿت خٌؼي ٍ ثبٍسّبي

ثَد .ػشفلل ّبي اكلي هجبحث ٍ هغبلت اسائِ ؿذُ دس

غلظ دس هَسد هؼبئل خٌؼي پشداختِ ؿذ.

ايي والعّب ػجبست ثَدًذ اص :ثشسػي ٍيظگي ّبي ساثغِ

* توشيي ّبي استجبعي هي تَاًذ ثؼتگي ثِ ًيبص صٍج ّب

ّب،

هؼٌبداس ٍ پَيب ـ آؿٌبيي ثب هَاًغ استجبعي دس ساثغِ

ي

تب چٌذ خلؼِ اداهِ پيذا وٌذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ ثب اعويٌبى

صًبؿَيي ـ آگبّي اص ثبٍسّب

پظٍّـگش اص هْبست صٍخيي ثِ ػٌَاى تىليف هٌضل دس ّش

يىذيگش ـ سٍؽ ّبي اكالح خغبّبي ؿٌبختي هَثش دس

خلػِ عشاحي ٍ اخشا گشدد ٍ صهبى اًدبم ايي توشيي ّبي

ساثغِ صى ٍ ؿَّش ـ تفبٍت ّبي ؿٌبختي صًبى ٍ هشداى

استجبعي دس هٌضل ٍ ،عَل صهبى آى اص اّويت ثشخَسداس

ٍثْذاؿت خٌؼي .ايي هَضَع ّب دس  8خلؼِ  90دليمِ اي

اػت.

اساي ؿذ .
ثِ گشٍُ آصهبيؾ ُ

جاهعِ ٍ ًوًَِ  .خبهؼِ آهبسي ايي پظٍّؾ ػجبست

ٍ اًتظبسات ّوؼشاى اص

 )2اثضاسي وِ دس ايي تحميك دس هشحلِ پيؾ آصهَى ٍ

اػت اص وليِ صٍخيٌي وِ دس ًيوِ دٍم ػبل ً ٍ 1387يوِ

پغ آصهَى ،هَسد اػتفبد ُ لشاس گشفت ،ػيبِّ ثبٍسّبي

اٍل ػبل  1388ثِ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي هـبٍسُ لجل اص

استجبعي اػت .ايي ػيبِّ يه پشػـٌبهِ  40ػئَالي اػت

اصدٍاج ؿْشػتبى وشهبًـبُ هشاخؼِ وشدُ اًذ .پغ اص وؼت

وِ ثشاي اًذاصُ گيشي ثبٍسّبي غيش هٌغمي دسثبسُ سٍاثظ

هدَص اص هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى وشهبًـبُ ،اص پٌح هشوض
ثْذاؿتي دسهبًي هـبٍسُ لجل اص اصدٍاج

(حبفظيِ-

اػتلبمٍ -حذت -ؿْيذ ػَسي ٍ هوتحي

) ثب سٍؽ

1

). Relationship Beliefs Inventory (RBI

33

تأثير آمًزش بروامٍ ي آمادگي ازدياج بر بايرَاي ارتباطي زيجيه  /خلعتبري ي َمكاران

صًبؿَيي تَػظ ايذلؼي ٍ اپـتيي ( )1981ػبختِ ؿذُ ٍ

اػت تب غلظ )4( ،دسػت اػت ٍ ( )5وبهالً دسػت اػت

داساي  5خشدُ هميبع اػت وِ ػجبستٌذ اص:

اثشاص هيداسًذ .ثب خوغ صدى اهتيبصات هشثَط ثِ ػجبسات ّش

 -2-1ثبٍس ثِ تخشيت وٌٌذگي هخبلفت  ،ثِ هؼياي

خشدُ هميبعً ،وشُ خشدُ هميبع هشثَعِ هحبػجِ ٍ ثب

ػذم پزيشؽً ،بساحتي ٍ تفؼيش هٌفي اختالف ًظشّب

خوغ وشدى ًن سُ  5خشدُ هميبعً ،وشُ ول ثبٍسّبي

اػت.

استجبعي هحبػجِ هي ؿَد  .دس ايي ػيبِّ ًوشُ ثبالتش
ًـبىدٌّذُ داؿتي ثبٍسّبي استجبعي غيش هٌغميتش اػت.

 -2-2ثبٍس ثِ ػذم تغييش پزيشي ّوؼش  ،اػتمبد ثِ
ػذم لبثليت ّوؼش دس تغييش سفتبسّب ٍ تىشاس آًْب دس

آصهَى آهبسي ثِ وبس سفتِ دس ايي پظٍّؾ آصهَى تحليل

آيٌذُ اػت.

وٍَاسيبًغ اػت.

 -2-3تَلغ رّيخَاًي  ،اًتظبس ايٌىِ ثذٍى ًيبص

يافتِ ّا

ثِ گفتي ٍ اظْبس وشدى فشد ثبيذ احؼبػبت ٍ افىبس ٍ

ثشاي تؼييي ًتبيح دس پيؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى ،اص

ًياصّبي ّوؼش خَد سا ثذاًذ .

آصهَى تحليل وٍَاسيبًغ اػتفبدُ ؿذ ،وِ ًتبيح دس

 -2-4ووبلگشايي خٌؼي  ،اًتظبس اص ّوؼش دس

خذٍلّب آهذُ اػت:

ايدبد ساثغِ خٌؼي تبم ٍ توبم دس ّوِ ؿشايظ ثذٍى

فشضيِ ي اٍل :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

تَخِ ثِ ؿشايظ ٍي هيثبؿذ.

تغييش ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي هإثش اػت.

 -2-5ثبٍس دس هَسد تفبٍت ّبي خٌؼي  ،دسن كحيح
ًذاؿتي اص تفبٍت ّبي ؿٌبختي ٍ فيضيَلَطيىي صى ٍ هشد
ثِ كَست اًتظبس يىؼبى د اؿتي ٍ ،يب تفبٍتّبي هبدسصادي
سا ػلت اختالفبت داًؼتي هيثبؿذ.
پٌح ثبٍس روش ؿذُ وِ هتغيشّبي ٍاثؼتِ ايي پظٍّؾ سا
تـىيل هي دٌّذ ثب ػيبِّ ثبٍسّبي استجبعي ػٌديذُ
هيؿَد.
پبػخٌبهِ ػيبِّ ثبٍسّبي استجبعي اص ًَع ليىشت ثَدُ
ٍ آصهَدًيّب ػميذُ خَد سا دس هَسد ّش ػجبس ت دس لبلت
يىي اص گضيٌِّبي )0( :وبهالً غلظ اػت ( )1غلظ اػت،
( )2احتوبالً غلظ اػت يب ايٌىِ ثيـتش غلظ اػت تب
دسػت )3( ،احتوبالً دسػت اػت يب ايٌىِ ثيـتش دسػت
1

. Disagreement is destructive

2

. Partners cannot change

3

. Mind reading is expected

4

. Sexual perfectionism

5

. The sexes are different
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جذٍل ضواسُ  .1تحليل كٍَاسياًس آهَصش بشًاهِي آهادگي اصدٍاج دس تغييش باٍسّاي استباطي صٍجيي
گشٍُ (پس آصهَى)
پيص آصهَى
جوع

SS

d.f

MS

F

تَاى آصهَى

sig

10448/845

1

10448/845

217/120

1/000

0/000

958/592

36

958/592

19/919

0/991

0/000

11407/437

37

11407/437

237/039

ثشاػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص خذٍل ؿوبسُ  ،1پغ
اص تؼذيل ًوشات پيؾ آصهَى ثِ همذاس
هؼي ا داسي ػبهل ثيي آصهَدًي

فشضيِ ي دٍم :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

( )112/70اثش

تغييش ثبٍسّبي استجبعي هشداى هتأّل هإثش اػت.

ّب (،) P  0/ 0005

 F(1, 36 )  217 / 120دس گشٍُ ٍخَد داسد ٍ ثشاػبع ايٌىِ
 Fثذػت آهذُ هؼٌب داس اػت فشضيِ پظٍّؾ تأئيذ ٍ فشم
كفش سد هيؿَد.
هؼيداس ؿذى تفبٍت ثيي هيبًگيي ّب ثب
ثب ػٌبيت ثِ ا
 0/99اعويٌبى ثيبى هي وٌين وِ فشضيِ اسائِ ؿذُ كحت
داسد يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِ آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي
استجبعي صٍخيي هإثش ثَدُ اػت ٍ فشضيِ پظٍّؾ هجٌي ثش
اييوِ آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي
أييذ هي ؿَد.
استجبعي صٍخيي هإثش اػت ت
جذٍل ضواسُ  .2تحليل كٍَاسياًس آهَصش بشًاهِ ي آهادگي اصدٍاج دس تغييش باٍسّاي استباطي هشداى هتأّل
SS

d.f

MS

F

تَاى آصهَى

sig

گشٍُ (پس آصهَى)

5269/905

1

5269/905

128/211

1/000

0/000

پيص آصهَى

377/048

17

377/048

9/173

0/808

0/008

جوع

5646/953

18

5646/953

137/384

ثشاػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص خذٍل ؿوبسُ  ،2پغ
اص تؼذيل ًوشات پيؾ آصهَى ثِ همذاس
هؼي ا داسي ػبهل ثيي آصهَدًي

پظٍّؾ هجٌي ثش ايي وِ آهَصؽ ثشًبهِي آهبدگي اصدٍاج دس
تغييش ثبٍسّبي استجبعي هشداى هتأّل هإثش اػت تأييذ

( )113/44اثش

ّب (،) P  0/ 0005

هيؿَد.

 F(1,17 )  128 / 211دس گشٍُ ٍخَد داسد ٍ ثشاػبع ايٌىِ F

فشضيِي سَم :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

ثذػت آهذُ هؼٌي داس اػت فشضيِ پظٍّؾ تأئيذ ٍ فشم

تغييش ثبٍسّبي استجبعي صًبى هتأّل هإثش اػت.

كفش سد هيؿَد.
هؼيداس ؿذى تفبٍت ثيي هيبًگيي ّب ثب
ثب ػٌبيت ثِ ا
 0/99اعويٌبى ثيبى هي وٌين وِ فشضيِ اسائِ ؿذُ كحت
داسد يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِ

ي آهبدي ي اصدٍاج دس تغييش

ثبٍسّبي استجبعي هشداى هتأّل هإثش ثَدُ اػت ٍ فشضيِ
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جذٍل ضواسُ  .3تحليل كٍَاسياًس آهَصش بشًاهِ ي آهادگي اصدٍاج دس تغييش باٍسّاي استباطي صًاى هتأّل
SS

d.f

MS

F

تَاى آصهَى

sig

گشٍُ (پس آصهَى)

5200/028

1

5200/028

83/646

1/00

0/00

پيص آصهَى

589/054

17

589/054

9/475

0/820

0/008

جوع

5789/082

18

5789/082

93/121

داسد .يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِ

ثشاػبع ًتبيح ثِدػت آهذُ اص خذٍل ؿوبسُ  ،3پغ اص
هؼيداسي
تؼذيل ًوشات پيؾ آصهَى ثِ همذاس ( )112/44اثش ا
ػبهل ثيي آصهَدًي

ثبٍسّبي استجبعي صًبى هتأّل هإثش ثَدُ اػت ٍ فشضيِ

(،) P  0/ 0005

ّب

ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش

پظٍّؾ هجٌي ثش اييوِ آمٍصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

 F(1,17 )  83 / 646دس گشٍُ ٍخَد داسد ٍ ثشاػبع ايي

تغييش ثبٍسّبي استجبعي صًبى هتأّل هإثش اػت تأييذ

وِ  Fثذػت آهذُ هؼٌب داس اػت فشضيُ پظٍّؾ تأئيذ ٍ

هيؿَد.

فشم كفش سد هيؿَد.

فشضيِي چْاسم :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

هؼيداس ؿذى تفبٍت ثيي هيبًگيي ّب ثب
ثب ػٌبيت ثِ ا

تغييش ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ

 0/99اعويٌبى ثيبى هي وٌين وِ فشضيِ ي اسائِ ؿذُ كحت

ي ثبٍس ثِ

تخشيتوٌٌذگي هخبلفت هإثش اػت.

جذٍل ضواسُ  .4كٍَاسياًس تأثيش آهَصش دس هؤلفِي باٍس بِ تخشيبكٌٌذگي هخالفت
SS

d.f

MS

F

تَاى آصهَى

sig

گشٍُ (پس آصهَى)

162/625

1

162/625

30/374

1/000

0/000

پيص آصهَى

2919/217

37

2919/217

545/222

1/000

0/000

جوع

3081/842

38

3081/842

575/596

ثشاػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص خذٍل ؿوبسُ  ،4پغ

هخبلفت هإثش ثَدُ اػت ٍ فشضيِ پظٍّؾ هجٌي ثش ايي وِ

( )23/59اثش

آهَصؽ ثشًبهِي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسُ اي استجبعي

(،) P  0/ 0005

صٍخيي دس هإلفِي ثبٍس ثِ تخشيتوٌٌذگي هخبلفت هإثش

اص تؼذ يل ًوشات پيؾ آصهَى ثِ همذاس
هؼي ا داسي ػبهل ثيي آصهَدًي

ّب

 F(1, 36 )  30 / 374دس گشٍُ ٍخَد داسد ٍ ثشاػبع ايي وِ

اػت تأييذ هيؿَد.

 Fثذػت آهذُ هؼٌب داس اػت فشضيِ پظٍّؾ تأئيذ ٍ فشم

فشضيِ پٌجن  :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

كفش سد هيؿَد.

تغييش ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ي ثبٍس ثِ ػذم

هؼيداس ؿذى تفبٍت ثيي م يبًگيي ّب ثب
ثب ػٌبيت ثِ ا

تغييشپزيشي ّوؼش هإثش اػت.

 0/99اعويٌبى ثيبى هي وٌين وِ فشضيِ اسائِ ؿذُ كحت
ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش

داسد .يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِ

ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ثبٍس ثِ تخشيت وٌٌذگي
جذٍل ضواسُ  .5تحليل كٍَاسياًس آهَصش دس هؤلفِي باٍس بِ عذم تغييشپزيشي ّوسش
SS

d.f

MS

F

تَاى آصهَى

sig

گشٍُ (پس آصهَى)

1409/134

1

1409/134

128/637

1/000

0/000

پيص آصهَى

3036/033

36

3036/033

277/154

1/000

0/000

جوع

4445/167

37

4445/167

405/791

36

ثشاػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص خذٍل ؿوبسُ  ،5پغ
اص تؼذيل ًن سات پيؾ آصهَى ثِ همذاس

تغييشپزيشي ّوؼش هإثش ثَدُ اػت ٍ فشضيِ ي پظٍّؾ
هجٌي ثش ايي وِ آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش

( )22/59اثش

ّب (،) P  0/ 0005

هؼي ا داسي ػبهل ثيي آصهَدًي

 F(1, 36 )  128 / 637دس گشٍُ ٍخَد داسد ٍ

ثبٍس ثِ ػذم

ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ

تغييشپزيشي ّوؼش هإثش اػت ،تأييذ هيؿَد.

ثشاػبع

ايٌىِ  Fثذػت آهذُ هؼٌب داس اػت فشضيِ ي پظٍّـي تأئيذ

فشضيِ ي ضطن :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس
تغييش ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ

ٍ فشم كفش سد هيؿَد.
هؼيداس ؿذى تفبٍت ثيي هيبى گيي ّب ثب
ثب ػٌبيت ثِ ا

ي تَلغ

رّيخَاًي هإثش اػت.

 0/99اعويٌبى ثيبى هي وٌين وِ فشضيِ اسائِ ؿذُ كحت
ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش

داسد .يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِ

ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ

ي ثبٍس ثِ ػذم

جذٍل ضواسُ  .6تحليل كٍَاسياًس آهَصش دس هؤلفِي تَقع رّيخَاًي هؤثش
SS

d.f

MS

F

تَاى آصهَى

sig

گشٍُ (پس آصهَى)

1940/404

1

1940/404

137/733

1/000

0/000

پيص آصهَى

1388/494

36

1388/494

98/558

1/000

0/000

جوع

3328/898

37

3328/898

236/291

هإثش ثَدُ اػت ٍ فشضيِ ي پظٍّؾ هجٌي ثش ايي وِ

ثشاػبع ًتبيح ثِدػت آهذُ اص خذٍل ؿوبسُ  ،6پغ اص
هؼيداسي
تؼذيل ًوشات پيؾ آصهَى ثِ همذاس ( )24/62اثش ا

آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي استجبعي

(،) P  0/ 0005

 ،تأييذ

ّب

ػبهل ثيي آصهَدًي

صٍخيي دس هإلفِ ي تَلغ رّي خَاًي هإثش اػت

 F(1, 36 )  137 / 733دس گشٍُ ٍخَد داسد ٍ ثشاػبع ايٌىِ

هيؿَد.
فشضيِ ّفتن  :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

 Fثذػت آهذُ هؼٌب داس اػت فشضيِ ي پظٍّؾ تأئيذ ٍ

تغييش ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ي ووبل گشايي

فشم كفش سد هيؿَد.

خٌؼيتي هإثش اػت.

هؼيداس ؿذى تفبٍت ثيي هيبًگيي ّب ثب
ثب ػٌبيت ثِ ا
 0/99اعويٌبى ثيبى هي وٌين وِ فشضيِ ي اسائِ ؿذُ كحت
داسد .يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِ

ي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش

ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ي تَلغ رّي خَاًي
جذٍل ضواسُ  .7تحليل كٍَاسياًس تأثيش آهَصش دس هؤلفِي كوالگشايي جٌسيتي
d.f

SS

MS

F

sig

تَاى آصهَى

گشٍُ (پس آصهَى)

6/995

1

6/995

0/768

0/136

0/387

پيص آصهَى

3400/118

36

3400/118

373/218

1/000

0/000

جوع

3407/113

37

3407/113

373/986

ثشاػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص خذٍل ؿوبسُ  ،7پغ

هؼي ا داسي ػبهل ثيي آصهَدًي

ّب (،) P  0/ 0005

 F(1, 36 )  0 / 768دس گشٍُ ٍخَد ًذاسد ٍ ثشاػبع ايٌىِ

اص تؼذيل ًوشات پيؾ آصهَى ثِ همذاس (ٍ )20/65لي اثش
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 Fثذػت آهذُ هؼٌب داس ًيؼت فشضيِ ي پظٍّؾ سد ٍ

استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ووبل گشايي خٌؼيتي هإثش ًيؼت

فشم كفش تأييذ هيؿَد.

ٍ فشضيِي پظٍّؾ سد هيؿَد.
ّب ثب 0/99

فشضيِي ّطتن :آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج دس

ثب تَخِ ثِ هؼيا داس ىؿذى ثيي هيبًگيي

اعويٌبى ثيبى هيوٌين وِ فشضيِي اسائِ ؿذُ كحت ًذاسد .

تغييش ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ي ثبٍس دس هَسد

يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِ آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي

تفبٍتّبي خٌؼي هإثش اػت.

جذٍل ضواسُ  .8تحليل كٍَاسياًس تأثيش آهَصش دس هؤلفِي باٍس دس هَسد تفاٍت ّاي جٌسي

ثشاػبع
ىتبيح ثِ دػت

SS

d.f

MS

F

تَاى آصهَى

sig

2/676

1

2/676

0/492

0/105

0/488

پيص آصهَى

3525/346

36

3525/346

647/960

1/000

0/000

جوع

3528/022

37

3528/022

648/452

گشٍُ (پس آصهَى)

آهذُ اص خذٍل
ؿوبسُ  ،8پغ اص تؼذيل ًوشات پيؾ

تفىشات
غيشهٌغمي دس
ساثغِ ثب ثبٍس ثِ

آصهَى ثِ همذاس

(ٍ )20/65لي اثش هؼي ا داسي ػبهل ثيي آصهَدًي

غييش دس سفتبس ّوؼش ٍ
تخشيتگشايي هخبلفت ،ػذم اهىبى ت

ّب

تَلغ رّيخَاًي ٍ ثِ عَس ولي ثبٍسّبي استجبعي داؿتِ

( F(1, 36 )  0 / 492 ،) P  0/ 0005دس گشٍُ ٍخَد ًذاسد

اػتً .تبيح ثذػت آهذُ دس ايي تحميك ثب ًتبيح پظٍّؾ

ٍ ثشاػبع ايٌىِ  Fثذػت آهذُ هؼٌب داس ًيؼت فشضيِ

داًـگبُ وشيگتَى (ً ٍ )1999تبيح فشا تحليل  85پظٍّؾ

أييذ هي ؿَد.
پظٍّؾ سد ٍ فشم كفش ت

اًدبم ؿذُ دس ايي ساثغِ (هبسووي ٍ ّوىبساىٍ )1986 ،

ثب تَخِ ثِ هؼيا داس ىؿذى ثيي هيبًگيي

ًتبيح پظٍّؾ ّبهشاػالٍ ٍ ّوىبساى

ّب ثب 0/99

( ٍ )1995ثب ًظش

( ،)1996وبسل ٍ دّشتي

(،)2003

اعويٌبى ثيبى هيوٌين وِ فشضيِي اسائِ ؿذُ كحت ًذاسد .

دًٍىي ٍ ّوىبساى

يؼٌي آهَصؽ ثشًبهِي آهبدگي اصدٍاج دس تغييش ثبٍسّبي

سٌّوب (ً ،)1383يىخَاُ ( ،)1383هْذٍيبى (،)1376

استجبعي صٍخيي دس هإلفِ ي تفبٍتّبي خٌؼي هإثش ًيؼت

حؼيٌيبى ٍ ّوىبساى ( ،)1384خؼفشي ( ،)1384حيذسي

ٍ فشضيِي پظٍّؾ سد هيؿَد.

( ،)1381وبسل ٍ ّوىبساى

بحث ٍ ًتيجِ گيسي

ّوخَاًي داسد ٍ ًـبى داد وِ هي تَاى ثب آهَصؽ صٍج

پظٍّؾ حبضش ثب ّذف هغبلؼِ

( ،)2003وشٍهىش (،)1994

ّبي دس حبل ا صدٍاج ،ثبٍسّبي استجبعي غيشهٌغمي آًْب سا

ي تأثيش آهَصؽ

تغييش دادُ يب تؼذيل ًوَد.

ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج ثش تغييش ثبٍسّبي غيشهٌغمي دس

اص آىخب وِ ًمؾ هـىل آفشيي ثبٍسّبي استجبعي

ساثغِ ثب هؼبئل هَثش ثش سٍاثظ صًبؿَيي اص خولِ ثبٍس ثِ
تخشيتوٌٌذگي هخبلفت ،ثبٍس ثِ ػذم اهىبى تغييش دس سفتبس

غيشهٌغمي دس سٍاثظ صٍج ّب دس تحميمبت هختلف ثِخَثي

ّوؼش ،تَلغ رّي خَاًي اص عشف ّوؼش ،ووبل

گشايي

(خىَثؼَى ٍ

اٍسّبي غيشهٌغمي دس ساثغِ ثب تفبٍت
خٌؼيتي ٍ ة

ّبي

خٌؼي ،عشاحي ٍ ثب سٍؽ تدشثي اص ًَع پيؾ

ًـبى دادُ ؿذُ اػت ثِ ػٌَاى هثبل
ّوىبساى،

1980؛ اليشي،

1987؛ سهضبًيبى،

1376؛

ػليناًيبى1373 ،؛ هإهي صادُ1381 ،؛ وبّي1970 ،؛ خٌبس

آصهَى،

پغآصهَى ثب گشٍُ وٌتشل اخشا گشديذ ً .تبيح ًـبى داد وِ

دٍص )1982،احتوبالً هيتَاى اًتظبس داؿت وِ ثب ايدبد

آهَصؽ ثشًبهِ ي آهبدگي اصدٍاج تأثيش هؼٌب داسي ثش وبّؾ

تغييشات هثجت دس ثبٍسّبي استجبعي صٍخيي يىي اص
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صهيٌِّبي اكلي ثشٍص تؼبسم ّبي صًبؿَيي ،پيـگيشي

ثشًبهِ ّبي هإثش دس خْت تَػؼِ ي ثْذاؿت اختوبػي،

خَاّذ ؿذ .عجيؼي اػت وِ ايي اهش ثِ ًَثِ ي خَد ػبهل

عشاحي ٍ اخشاي وبسگبُ ّبي آهبدُ ػبصي اصدٍاج ثشاي

هْوي دس خْت تأ هيي ٍ تَػؼِ ي گؼتشؽ ثْذاؿت فشدي

صٍجّبي دس حبل اصدٍاج هي ثبؿذ .صيشا ّوبىگًَِ وِ ثشگش
ٍ ّبًب (ًَ ،)1999تبسيَع ٍ هبسووي

ٍ اختوبػي هحؼَة هيگشدد.
ًتبيح پظٍّؾ حبضش ًـبى داد وِ ػليشغن هَثش ثَدى

( )1993وبسل ٍ

دّشتي ( )2003دس تدشثيبت ٍ پظٍّؾ ّبي خَد ًـبى

ثشًبهِي آهَصؿي اسائِ ؿذُ دس تغييش ثبٍسّبي استجبعي ،ايي

دادُاًذ هيضاى سضبيت اص سٍاثظ ٍاثؼتِ ثِ ويفيت استجبط ٍ

ثشًبهِ ي آهَصؿي ًتَاًؼتِ اػت ثبٍسّبي هشثَط ثِ

تَاًبيي صٍخيي دس حل هإثش هـىالتـبى اػت ٍ يىي اص

ووبلگشايي خٌؼيتي ٍ تفبٍت ّبي خٌؼي سا تغييش دّذ  .دس

هؼبئل هْن دس سؿذ استجبط ايي اػت وِ ثِ صٍج ّب ووه
ؿَد تب ثفْوٌذ استجبط،

ساثغِ ثب ايي ًتبيح هيتَاى تَضيحبت صيش سا اسائِ ًوَد:
ًتبيح تحميك حبضش ًـبى داد وِ ػليشغن هإثش ثَدى

هدوَػِ اي اص هْبستْبػت وِ

هيتَاًذ يبد گشفتِ ؿَد .ايي تحميك ًـبى هي دّذ وِ ايي

ثشًبهِي آهَصؿي اسائِ ؿذُ دس تغييش ثبٍسّبي استجبعي ،ايي

هِاست ّب دس لبلت وبسّبي گشٍّي ٍ وبسگبُ ّبي آهَصؿي

ثشًبهِ ي آهَصؿي ًتَاًؼتِ اػت ثبٍسّبي هشثَط ثِ

هيتَاًذ ثْجَد يبثذ.

ووبل گشايي خٌؼيتي سا تغييش دّذ ثِ دليل ٍيظگي

ّبي

هزّجي ٍ فشٌّگي خبهؼِ اص يه عشف ٍ تشويت

هٌابع

والعّبي آهَصؽ آهبدگي اصدٍاج وِ هتـىل اص هشداى ٍ

ـ حيذسي ،هحوَد  .هظبّشي ،هحوذػلي  .اديت سادً ،ؼتشى .

صًبى هضدٍج ثَدًذ اص عشف ديگش ،اهىبى عشح آهَصؽ ّبي

( .)1381هطالعِ ي هقذهاتي ًقص آهَصش

هؼتمين دس استجبط ثب هؼبئل خٌؼي ووتش هْيب ثَد.

هْاستّاي ضٌاختي صًذگي صًاضَيي دس تغييش

اص آىخب وِ ثبٍسّبي هشثَط ثِ تفبٍت ّبي خٌؼي ٍ

باٍسّاي استباطي داًطجَياى  .هدلِ سٍاى ؿٌبػي

ًمؾ ّبي هختلف خٌؼي ،سيـِ ّبي ػويمي دس ثبٍسّبي

 ،24ػبل ؿؾم ،ؿوبسُ  ،4كق .335 -324

فشٌّگي داسد ،ثِ ًظش هي سػذ تغييش دس ايي ًَع ثبٍسّب

ـ خؼفشي ،فشٍؽ  .)1384( .هيضاى اثش بخطي آهَصش

ًويتَاًذ ثب ايي گًَِ والع ّب هيؼش گشدد .ثٌبثشايي ايي اهش

هْاستّاي استباطي پيص اص اصدٍاج بش افضايص

لضٍم ثشگضاسي ثلٌذهذتتش ايي ًَع والعّبي آهَصؿي سا

سضايت صًاضَيي  .پبيبى ًبهِ ي وبسؿٌبػي اسؿذ

ًـبى هيدّذ.

چبح ًـذُ ،داًـگبُ ػالهِ عجبعجبئي ،تْشاى.

دس يه خوغثٌذي هيتَاى گفت وِ اصدٍاج ثش پبيِ ي

ـ سهضبًيبى ،هحوذ ً .)1376( .ظشسٌجي اص جَاًاى تْشاًي

ٍػؼِ ساثغِ ي ثيي دٍ فشد (صٍخيي) اػتَاس
ؿىلگيشي ٍ ت

دسباسُ ي م الك ّا ٍ هعياسّاي اصدٍاج

اػت ٍ ايي سٍاثظ ثِ ؿذت تحت تأثيش تفىشات ٍ

پظٍّـي چبح ًـذُ ،كذا ٍ ػيوبي خوَْسي

ثبٍسّبي استجبعي ّش يه اص صٍخيي لشاس داسد  .پظٍّؾ
حبضش تأثيش ثشگضاسي والع

 .عشح

اػالهي ايشاى.

ّبي آهبدگي اصدٍاج دس

ـ سٌّوب ،اوجش .)1383( .آسيبضٌاسي سٍابط صًاضَيي ٍ

تلحيح ٍ تؼذيل ثبٍسّبي استجبعي صٍج ّبي خَاى سا

اسائِ ي ساّكاسّا (تحليل هَسدي )ً .خؼتيي

ًـبى هي دّذ .ثذيي تشتيت هي تَاى ادػب وشد وِ يىي اص
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،وٌگشُي ػشاػشي آػيت ؿٌبػي خبًَادُ دس ايشاى
. داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي،83 اسديجْـت

 بشسسي تأثيش تفكشات.)1373( .  ػلي اوجش،ـ ػليوبًياى
) بش

غيشهٌطقي (بشاساس سٍيكشد ضٌاختي

 پبيبى ًبمُ ي وبسؿٌبػي اسؿذ. ًاسضايتي صًاضَيي
. داًـگبُ تشثيت هؼلن تْشاى،ُچبح ًـذ

 بشسسي تأثيش.)1384( . ػيويي، حؼيٌيبى. اػظن،ـ ؿفيؼي ًيب
آهَصش هْاستّاي حل تعاسض بش كاّص
 فللٌبهِي اًذيـِ ّبي. تعاسضّاي ص ًاضَيي صًاى
.4  ؿوبسُي، ػبل اٍل،ًَيي تشثيتي
ِ هإػؼ.  استباطات اًساًي.)1379( . ػلي اوجش،ـ فشٌّگي
. تْشاى،خذهبت فشٌّگي سػب

 بشسسي سابطِ ي هياى.)1375( .
.

ِ فشؿت،ـ هيشخـتي

سضايت اص صًذگي صًاضَيي ٍ سالهت سٍاى
ُ داًـگب،ُپبيبى ًبهِ ي وبسؿٌبػي اسؿذ چبح ًـذ
.آصاد اػالهي ٍاحذ سٍدّي

 بشسسي تأثيش آهَصش استباط.)1376( . ِ فبعو،ـ هْذٍيبى
.

بش سضايت هٌذي صًاضَيي ٍ سالهت سٍاى
پبيبىًبهِ ي وبسؿٌبػي اسؿذ سؿتِ ي سٍاى ؿٌبػي
. اًيؼتيتَ سٍاىپضؿىي ايشاى.ثبليٌي

ٍ  استباط تفكشات غيشهٌطق ي.)1381( .  فشيذ،ُـ هإهي صاد
.

الگَّاي دلبستگي با ساصگاسي صًاضَيي
ُ داًـگب،ُپبيبى ًبمُ ي وبسؿٌبػي اسؿذ چبح ًـذ
.ؿْيذ ثْـتي تْشاى

 بشسسي هيضاى اثشبخطي آهَصش.)1383( .  صّشا،ُـ ًيىخَا
هْاست ّاي استباطي با سٍيكشد ضٌاختي ـ
 ًخؼتيي وٌگشُ ي. سفتاسي دس سضاهٌذي صًاضَيي
 داًـگبُ ؿْيذ. آػيت ؿٌبػي خبًَادُ دس ايشاى
.ثْـتي
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Abstract
The present research designed and implemented with the goal of study of marriage
preparation programme instruction influence on the couples communication beliefs of 300
couples that had referred to Kermanshah’s health center for pre-marriage consultation, 40
persons (20 males and 20 females) who had got the highest score in the communication
beliefs (the accepted score should be mentioned) in comparison to other group members were
selected and in the next steps, this 40-member group was divided randomly into two groups of
control (comparison group is a more appropriate word) and experiment. That constituted 20
persons of experimental group and 20 persons of control group and the experimental group
has been participated instruction classes of marriage preparation programme. After finishing
of instruction classes of the marriage preparation programme, again inventory of the
communication beliefs performed as a post-test. Collected data has been used by covariance
analysis test to examine variation in unreasonable beliefs. Obtained result of first hypothesis
showed that instruction of the marriage preparation programme is effective in changing
couples communication beliefs, and generally unreasonable communication beliefs have been
decreased meaningfully. According to the second hypothesis, instruction of the marriage
preparation programme has been effective in variation of married male’s communication
beliefs. In the third hypothesis also this point was confirmed that instruction of the marriage
preparation programme has been effective in variation of the couple’s communication beliefs,
in belief component to ruin disagreement. Also the fifth hypothesis confirm that instruction of
the marriage preparation programme is effective in changing of the couples communication
beliefs, in the belief component to exchangeability of a spouse. And the sixth hypothesis
results suggested that instruction of the marriage preparation programme is effective in
changing couples communication beliefs in the component of reading mind expectation. And
eighth hypothesis is based on the effect that instruction of the marriage preparation
programme is effective in changing of the couples communication beliefs about generic
differences, no meaningful changes have be seen in the post-test, so these two hypotheses
were not confirmed.
Keywords: Instruction of marriage Preparation programme, Communication beliefs, Generic
perfectionism, Gender differences.
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