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 .1دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
نشریه پایش
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سال هفدهم ،شماره چهارم ،مرداد ـ شهریور  1397صص 431-442
[نشر الکترونیك پیش از انتشار 16 -مرداد ]97
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مقدمه :ازدواج مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی است .هدف این مطالعه تدوین و ارائه الگوی مطلوب مشاورة پیش از ازدواج ،متناسب
با بستر فرهنگی و نظام ارزشی حاکم بر ایران اجتماعی بود
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مواد و روش کار :این مطالعه دارای دوبخش بود .در بخش اول 25 ،نفر از مشـاوران و متخصصـان در حیطـه ازدواج ،بـا اسـتفاده از روش
نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند و نمونه گیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافـت .در بخـش دوم،
محقق متون و منابع اسالمی در حوزه ازدواج را مورد بررسی قرار داد .از روش نظریه زمینه ای و روش تحلیل مضمونی استفاده شد.
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یافته ها :مؤلفه ها و مالک های ازدواج در الگوهای مشاوران بعنوان نمونه ارزیابی فردی ،ارزیابی خانوادگی بود .در بخـش دوم ،مهمتـرین
مضامین و مالک های مربوط به ازدواج از دیدگاه اسالمی عبارت بود از :ایمان ،تقـوا و اخـال نیکـو .در نهایـت بـا اسـتفاده از یافتـه هـای
دوبخش ،الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج تدوین گردید.
بحث و نتیجه گیری :مقوله کفویت بعنوان مقوله هسته ای و اصلی در الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج در نظر گرفته شد .با توجه به
اهمیت و ضرورت مشاوره پیش از ازدواج ،پیشنهاد می شود از این الگو بـرای تهیـه بسـته ی آموزشـی در جهـت آگـاهی و توانمندسـازی
مشاوران ازدواج و خانواده ،و همچنین جهت آگاهسازی زوجین از معیارهای ازدواج موفق استفاده شود.
کلیدواژه :الگوی مطلوب ،مشاوره پیش از ازدواج ،فرهنگ اسالمی -ایرانی
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خانواده یکی از ارکان اصلی جامعه به شـمار مـی رود .دسـتیابی بـه
جامعه سالم ،آشکارا در گرو سالمت خانواده و تحقق خـانواده سـالم،
برخورداری افراد آن از سـالمت روانـی و داشـتن رابطـه مطلـوب بـا
یکدیگر است[ .]1ازدواج مقدمـه تشـکیل خـانواده اسـت ،بـا پیونـد
زناشویی تشکیل می گردد و بقای جامعـه در گـرو بقـای آن اسـت.
ازدواج ،انسانی ترین تنظیم روابط مرد و زن برپایـه هـای مناسـب و
توافق و پیوندی است بین زن و مرد کـه زیربنـای آن را ترکیبـی از
نیازهای زیستی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی تشکیل مـی دهـد[.]2
ازدواج بــه عنــوان مهمتــرین و عــالی تــرین رســم اجتمــاعی ،بــرای
دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسـال همـواره مـورد
تأیید بوده است [ .]3تغییر نقش از مجردی بـه زوجیـت اگرچـه بـه
عنوان یك پدیده خوشایند و با حداقل پیچیدگی در نظرگرفتـه مـی
شود ،اما یکی از پیچیده ترین و سخت ترین مراحل انتقـالی مربـوط
به چرخه زندگی خانوادگی محسـوب مـی گـردد[ .]4بـه رمـم ایـن
واقعیت که ما امروزه بیش از قبل دربـاره ی عوامـل موفقیـت ازدواج
اطالعات داریم ،وضعیت ازدواج ها هم چنان نابسـامان و رو بـه زوال
است .از طرف دیگر بسیاری افراد ازدواج نکـردن و مجـرد مانـدن را
انتخاب می کنند[ .]5بر همین اساس ،در سالهای اخیر حرکت برای
تقویت زندگی زناشویی به برنامه های پیش از ازدواج کشـیده شـده
است[ .]6مشاوره پیش از ازدواج ،فرصت مناسـبی اسـت کـه باعـ
افزایش آگاهی زوج ها از نقش خود در ایجـاد یـك رابطـه صـحی و
ثمربخش گشته و بر رفتار آنان تأثیر می گذارد[ .]7عالوه بـر آن بـه
عنوان نوع خاصی از پیشگیری با هدف کمك بـه زوج هـایی کـه در
شرف ازدواج هسـتند ،تعریـم مـی شـود .مـداخالت شـامل درک و
ارتقــای عوامــل تعامــل زوجــی و فــردی پــیش از ازدواج اســت کــه
می تواند هم کیفیـت و هـم ثبـات رابطـه زناشـویی را تحـت تـأثیر
قراردهد[ .]8کارول و همکاران در مطالعات خود نشان داده انـد کـه
مشاوره پیش از ازدواج با شناخت عوامل خطر شخصی و جنبه هـای
انطبا پـذیری شخصـی بـه آمـادگی زوج بـرای ازدواج کمـك مـی
کند[ .]9-10با این وجود برخی شواهد تجربی نیز حاکی از آن است
که بسیاری از زوج ها کیفیت وکمیّت آمادگی پـیش از ازدواج مـورد
نیازشان را از این برنامه ها به دسـت نمـی آورنـد[ .]5بـه عقیـده ی
مرادی و همکاران مشاوره ی پیش از ازدواج و میزان آشنایی زوج ها
پیش از ازدواج با ویژگـی هـای شخصـیتی ،روانـی ،فرهنگـی ،نظـام
ارزشی و باورهای دینی یکدیگر ،به نحوی که برنقاط قـوت و ضـعم
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دست پیدا کنند و مهارت های عملی را در برخورد با همسر بیاموزند
می توانـد در ایجـاد روابـط بالنـده ،کارآمـد و پایـدار نقـش داشـته
باشد[ .]11تمرکز مشاوره پیش از ازدواج ،آماده نمودن زوجها بـرای
رابطه ای مادام العمر است و به طورکلی ،برخی از متخصصان اظهـار
داشته اند که مشاوره پیش از ازدواج بر اساس دو اصل بنا می شـود:
جلوگیری از مشکالت آینده و ارائه آموزش های مهارت محور بـرای
زوج ها[ .]12-13اما به نظـر مـی رسـد کـه عـالوه بـر اینهـا ایجـاد
شناخت دقیقی از زنـدگی مشـترک ،کمـك در شـناخت فـرد بـرای
دستیابی به معیارهای درست انتخاب همسر و آماده سازی فرد برای
زندگی مشترک نیـز از اهـداف اساسـی مشـاوره ی پـیش از ازدواج
است .امروزه درجهان بـیش از صـد برنامـه مشـاوره پـیش از ازدواج
وجــود دارد کــه از لحــای محتــوی ،جامعــهی هــدف و شــیوه هــای
آموزشی با یکدیگر متفاوتند[ .]14موضوعات ارائـه شـده درمشـاوره
پــیش از ازدواج بــا هــدف ایجــاد تغییــرات مثبــت و ارتقــای ازدواج
هستند[ .]15مطالعات متعدد ،سـودمندی ایـن برنامـه هـا را تأییـد
نموده اند .لیکن هدف زیربنـایی همـهی ایـن برنامـه هـا کمـك بـه
قوی ترشدن پیوندهای زناشویی است[ .]16بررسـی هـا نشـان مـی
دهدکه بیشتر برنامه های مورد استفاده در حوزه ازدواج ،برنامه هایی
است که به بعد از ازدواج و زندگی زناشویی مربوط مـی شـود  ،ایـن
برنامه ها عبارتند از:
 برنامهی ارتقای رابطه :این برنامه یکی از اولین برنامه هـای ایجـادشده است که برافزایش مراقبت ،درک ،صداقت ،گشـودگی ،اعتمـاد،
درمیان گذاشتن ،شفقت و هماهنگی تأکید دارد[.]17
 برنامه پ یشگیری و ارتقای روابط یك الگو مسأله مدار است که بـهزوج ها چگونگی اجتناب از مقاومت در برابر مشـکالت و رفتارهـایی
که قابل تغییرند را آموزش می دهد[.]18
 برنامــهی ازدواج رابطــه و شــخص برمحــور انتظــارات زناشــویی ،موضوعات شخصی ،ارتباطات ،حل تعارض  ،مدیریت مالی ،فعالیـت
های اوقات فرامـت ،رابطـه جنسـی ،بچـه هـا و والـدین ،خـانواده و
دوستان ،ارتباط نقش  ،و باورهای معنوی قراردارد[.]17
 برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباطی صمیمانه برنگـرش هـا وباورها درباره عشـق بـین همسـران ،آگـاهی ازخویشـتن ،کارآمـدی
هیجانی ،و آموزش مهـارت هـای تغییـر رفتارهـای ناکارآمـدی کـه
صمیمیت را از بـین مـی بـرد ،تمرکـز مـی نمایـد[ .]19بـه عقیـده
استوتزمن یکی ازنقایص این برنامهها این است که به طـور مسـتقیم
فرهنگ و تأثیر فرهنگ بر زوج ها را مـد نظـر قـرار نـداده انـد[.]20
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کیومرث فرحبخش و

تدوین و ارایه الگوی مطلوب ...

و نظام ارزشی حاکم بر بستر اجتماعی بود ،تا مشاوران و روانشناسان
با کمك این الگوی مطلوب بتوانند بصورت جامع و یکپارچه ،زوجین
در شرف ازدواج را با توجه به فرهنگ کشور ایران ،و در نظر گـرفتن
تمام مؤلفه های مهم برای یك ازدواج موفق ،هدایت کنند.
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برنامه های مشاوره پیش از ازدواج به دلیل تأثیرپـذیری مسـتقیم از
فرهنگ اجتماعی و نظام ارزشی کمتر دارای جنبه های جهانشـمول
و بیشتر دارای جنبه های فرهنگی و تأثیرپذیری از بسـتر اجتمـاعی
است .توجه به فرهنگ که در واقع بر نگرش ها و ارزش های زوجین
تأکیــد دارد کــه مــی تــوان ادعــا کــرد کــه بخــش قابــل تــوجهی از
ناسازگاری های زناشویی ریشه در تفاوت خرده فرهنگ هـا دارد .در
این راستا با توجه به اهمیت موضوع ،نیـاز اسـت کـه بـا روش هـای
پژوهشی تأثیرات ناشی از فرهنگ در ازدواج را مورد بررسی قرار داد.
مذهب ،نژاد ،قومیت ،سن و تحصیالت خصوصیات عمدهای در بافـت
ازدواج هستند که الزم است در مشاوره پیش از ازدواج مورد توجـه
قرارگیرند[ .]21در ایران طرح مشاوره پیش از ازدواج ،از سال 1370
به اجرا درآمده و هدف از اجـرای ایـن طـرح ارتقـای سـط آگـاهی
زوجین در خصوص اهمیت و ضـرورت کنتـرل جمعیـت و بهداشـت
باروری ،روش های بهبود روابط عـاطفی بـین زوجـین و آشـنایی بـا
واحدهای ارائه دهنـده خـدمات بهداشـتی درمـانی اسـت .مطالعـات
متعدد نشان می دهند با وجودی که این مشاوره ها آگاهی و نگـرش
زوجین را افزایش می دهنـد ،ایـن افـزایش سـط آگـاهی و تغییـر
نگرش درحد مورد انتظار و قابل قبولی نیست[ .]22از آنجـا کـه ،در
ایران یك برنامه مدون مشـاوره پـیش از ازدواج ،متناسـب بـا بافـت
فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد ،بکارگیری الگوهای مربی در کشـور
ایران ،با توجه به تفاوت بستر فرهنگی و اجتماعی و نظـام ارزشـی و
باورهای دینی مردم ایران با مردم مربی ،قابـل تأمـل اسـت .در ایـن
راستا الزم است در مشاوره های پیش از ازدواج عالوه بـر موضـوعات
روانشناختی ،به مسائل فرهنگـی ،اخالقـی و اعتقـادی زوجـین نیـز
توجه کافی مبذول داشت .طبـق بررسـی هـای انجـام شـده توسـط
محقق ،الگویی مبتنی بر فرهنـگ کشـور ایـران وجـود نداشـت و از
سوی دیگر ،با توجه به باال بودن آمار طال در کشـور ایـران و رشـد
بسیار باالی جمعیت جوان در آستانه ازدواج ،تسهیل ازدواج موفق و
کاهش آسیب های مربـوط بـه طـال نـه تنهـا دمدمـه مشـاوران و
روانشناسان بلکه از اصلی ترین دمدمه های دولتمـردان کشـور نیـز
بود .همچنین بدلیل عدم وجـود یـك نظریـه یـا الگـوی منسـجم و
کارآمد بومی و وابسته به فرهنگ بـر اسـاس شـواهد و تحقیقـات در
زمینه مشاوره پیش از ازدواج ،موجب شد تا مشاوران و روانشناسـان،
زبان مشترک و واحدی برای سنجش و ارزیابی اثربخشی مشاوره هـا
نداشته باشند .با درک این نیاز ،پژوهش حاضـر بـه دنبـال تـدوین و
ارائه الگوی مطلوب مشاورة پیش از ازدواج ،متناسب با بستر فرهنگی

of

Ar
c

hi

ve

در پژوهش حاضر ،در بخش اول که به بررسی الگوهای رایج مشاوره
پــیش از ازدواج در بــین مشــاوران پرداختــه شــد .بــرای شناســایی
الگوهای مورد استفاده مشاوران در مشاوره پـیش از ازدواج ،از روش
نظریه مبنایی یا نظریه زمینهای استفاده شد .نظریه زمینهای یکی از
قوی ترین روش های تحقیق کیفی در خصوص پدیده هـای انسـانی
است .روش نظریه زمینه ای به منظور نظریه سازی و نظریه پردازی
برای استخراج نظریه از درون داده هاست[ .]23در پژوهش حاضر بـا
بکارگیری روش نظریه زمینه ای از پرسش و کاوش باز پاسخ و نیمـه
ساختارمند استفاده شد .به این صورت کـه در ایـن مطالعـه از یـك
مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند کیفی مبتنی بر سؤاالت باز پاسـخ
برای بررسی الگوهای مـورد اسـتفاده مشـاوران در مشـاوره پـیش از
ازدواج استفاده کردیم .سپس به وسیله تجزیه و تحلیـل ،کدگـذاری
باز ،کدگذاری محوری ،کدگذاری انتخابی با شناسایی مفاهیم دنبـال
شد و پس از مقایسـه مفـاهیم حاصـل از مصـاحبه درصـدد بررسـی
الگوهای رایج مشاوران در مشاوره پیش از ازدواج برآمدیم .در بخش
دوم ،که داده های حاصل از متون موثق دینی(قرآن ،تفاسیر و منابع
حدی ) با استفاده از نرم افزارهای مـورد تأییـد و دیگـری مکتوبـات
محققان مسلمان در خصوص ازدواج و مسائل آن ،با استفاده از روش
تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفت .در پژوهش حاضـر ،بخـش
اول پژوهش ،جهت بررسی الگوهای رایج مشاوره پـیش از ازدواج در
بین مشاوران ،به این صورت عمل شد که بـا تمـاس بـا یـك مشـاور
متخصص در زمینه ازدواج و خانواده ،یعنی استفاده از نمونـه گیـری
هدفمند مشاوری که دارای مالک های الزم بـرای ورود بـه پـژوهش
داشته باشد ،انتخاب شد .سپس به صورت گلوله برفی یعنی بـه ایـن
صورت که از اولین مشاور که به صورت هدفمنـد انتخـاب گردیـد و
مورد مصاحبه قرار گرفت ،خواسـته شـد کـه مشـاور دیگـری را کـه
می شناسد که دارای مـالک هـای ایـن پـژوهش اسـت و مایـل بـه
همکـاری در ایـن پـژوهش اسـت را معرفـی کننـد و از ایـن طریــق
مشاوران دیگر دارای مـالک هـای ورود بـه پـژوهش شناسـایی و بـا
دسترسی به آنها و بعد از کسب رضایت و موافقـت آن هـا مصـاحبه
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عمیق نیمه ساختارمند بر روی آن ها اجـرا شـد .بـه طـور متوسـط
مصاحبه با هر فرد  50دقیقه طول کشید و تا جایی ادامه یافـت کـه
دیگر آزمودنی هـا مـوارد جدیـدی اشـاره نمـی کردنـد و اصـطالحا
داده ها به حد اشباع رسید .این مصاحبه ها با موافقت آزمـودنی هـا
ضبط گردید و برای تحلیل هـای بعـدی روی کامـذ پیـاده شـد .در
بخـش دوم پـژوهش ،بـا بررسـی دیـدگاه هـای مفسـران ،محـدثان و
محققان مسلمان ،محقق تالش کرد تا با اسـتفاده از نـرم افـزار جـامع
االحادی نسخه ،2/5کتـاب النکـاح وسـائل الشـیعه و کتـاب تحکـیم
خانواده مشـتمل بـر روایـات شـیعه و اهـل سـنت در زمینـه ازدواج و
خانواده ،مقوالت را استخراج و یکبار دیگر مقوله بندی نمایـد .محقـق
با استفاده از مجموع اطالعات حاصل شده از مشاوران و متخصصـان
ازدواج و مطالعــه دیــدگاه هــای محققــان مســلمان ،در رابطــه بــا
معیارهای انتخاب همسر و متـون علمـی ،بـه یـك الگـوی مطلـوب
مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر فرهنگ جامعه اسالمی دست یافت.
برای تجزیه وتحلیل دادههای بهدست آمـده در مصـاحبههـا از روش
نظریه زمینهای استفاده شد .رویه تحلیـل در روش نظریـه زمینـهای
کدگذاری دادهها است ،لذا ما در ابتدا رضـایت شـرکتکننـدگان در
پژوهش را کسب کردیم ،سپس بعد از اجـرای مصـاحبههـا و ضـبط
مصاحبهها با استفاده از دستگاه ضبط صوت ،متن مصاحبههـا را بـر
روی کامذ آوردیم و کدگذاری دادهها را مطابق روالـی کـه در ادامـه
توضی دادهشده انجام دادیم .کدگـذاری بـه معنـای رونـد تجزیـه و
تحلیل دادهها است که به تشکیل مفاهیم و مقـوالت و ویژگـیهـا و
خصوصیات مقـوالت منجـر مـیشـود .بـا اسـتفاده از ایـن روش مـا
کدگــذاری را در  3مرحلــه انجــام دادیــم ،کدگــذاری بــاز یــا آزاد،
کدگذاری محوری ،کدگذاری انتخابی .بـه منظـور یـافتن معیارهـای
دینی ازدواج و آنچه زوجین و مشاور آنها بر اساس توصیه های دینی
در امــر ازدواج بایــد بــدانها توجــه داشــته باشــند ،از روش تحلیــل
مضمونی استفاده شد .برای این منظور روش تحلیل مضمونی دوبـار
مورد استفاده قرار گرفت .در مرحلـ اول تعـداد بسـیاری از آیـات و
روایاتی که دربارة ازدواج بودند ،احصاء شد و مضـامین مـورد تأکیـد
آنها در خصوص ازدواج استخراج شد .در این مرحله گـاهی معنـا یـا
مصدا برخی از مضامین مطرح شده در احادی دیگری روشن شده
بود کـه بسـیار راهگشـا و در کدگـذاری مضـامین آیـات و احادیـ
روشنگ ر بود .برای مثال تلقی عرفی از مفهوم کفویت زوجین ،عمومـا
کفویت اقتصـادی و فرهنگـی طـرفین اسـت ،در حـالی کـه مفهـوم
کفویت از نظـر منـابع اسـالمی شـامل مضـامین دیگـری اسـت .از
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ویژگی های جمعیت شناسی نمونه پژوهش حاضر در جدول  1ارائه
شده است .در پژوهش حاضر 9 ،نفر از مشاوران مرد و  9نفر زن بودند.
میانگین سن مشاوران مردان  45/7سال و میانگین سن مشاوران زن
 42/7سال بود .در بین مشاوران مرد  7نفر دارای تحصیالت دکتری و
 2نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بودند .در بین مشاوران زن 6
نفر دارای تحصیالت دکتری و  3نفر دارای تحصیالت کارشناسی
ارشد بودند .میانگین سابقه خدمت مشاوران مرد 20/4،سال و
میانگین سابقه خدمت مشاوران زن  18/8سال بود .مقوله های
محوری حاصل از مصاحبه با استفاده از روش نظریه زمینه ای و
بررسی متون و منابع اسالمی با روش تحلیل مضمونی در جدول2
ارائه شده است.
 مقوله ارزیابی فردی هر یـك از زوجـین شـامل مفـاهیمی ماننـدویژگــی هــای شخصــیتی ،ویژگــی هــای جســمانی ،تناســب ســنی،
هماهنگی تحصیلی ،بررسی طرحواره ها ،برقراری رابطه بـا دیگـران،
احساسی بودن معیارها ،شتابزدگی ،عدم بلوغ ،عـدم تعهـد ،مقاومـت
مراجعان اسـت .ویژگـی هـای فـردی بوسـیله تجربیـات شخصـی و
تاریخی تعریم می شـوند[ ]12و تاریخچـه رابطـه شـریك زنـدگی،
ساختار خانواده مبدأ ،سـالمت فیزیکـی و نهنـی ،توانـائی مـدیریت
استرس ،آمادگی عاطفی ،اجتماع پذیری ،انعطاف پذیری ،احترام بـه
خود ،مهارتهای میان فردی ،مطابقت بـا آیـین و رسـوم قـراردادی و
زمینه را در بر می گیرد[.]24
 مقوله ارزیابی خانوادگی هر یك از زوجین شامل مفاهیمی ماننـدمناسبات و تعامالت خانوادگی ،شرایط اقتصـادی ،روابـط اجتمـاعی،
تناسب فرهنگی ،تفـاوت اعتقـادی ،تفـاوت نظـر خـانواده هـا اسـت.
تحقیقات نشان می دهد که کیفیـت ازدواج والـدین ازجملـه اینکـه
"آیا آنها جدا شده اند یا خیر و یا میزان کشمکش آنها چقدر بـوده"،
و همچنینــی محــیط عمــومی و عــاطفی خــانواده و کیفیــت رابطــه
والدین-کودک چگونه است ،همگی عوامل مهمی هستند[.]25
 مقوله ارزیابی نیازها ،خواسته ها و اهداف زوجین شامل مفاهیمیمانند بررسی باورها و خواسته های هر یك از زوجین ،بررسی میزان
صمیمیت ،توجه به تفاوت ها ،تفاوت زیاد نیمرخ نیازهـا ،مواجهـه بـا
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تفاوت ها ،توجه به شبا هت ها ،انعطاف پذیری پروتکل ،روش نبودن
اهداف و انتظارات است .در نظریه التقاطی در همسر گزینـی عقیـده
بر آن است در مواردی عوامل مؤثر در ازدواج همسـان و در مـواردی
دیگری ناهمسان باشد .در این نظریه عوامل مؤثر را می تـوان بـه دو
گروه تقسیم کرد .عواملی که بیان می کنند که شباهت و همسـانی
از ضروریات زندگی شاد و صمیمی اسـت ،و عـواملی کـه بیـان مـی
کنند یك زوج دیگری را تکمیل می کند کـه از آن جملـه بعضـی از
خصوصیات اخالقی است .خونسردی در برابر فرد عصبانی ،فرد شـاد
و سرزنده در برابر فرد کم رو و کـم گـو .در نظریـه التقـاطی عوامـل
همسان و ناهمسان در مورد افراد مختلم بـا توجـه بـه خصوصـیات
شخصیتی و شرایط و مقتضیات مختلم در همسـر گزینـی متفـاوت
است[.]26
مهتاب ":با سواالتی که از هر زوج می پرسم تا اینکه پی ببرم تا چـه
حد از خود و طرف مقابل خود ،شناخت دارد .اهداف و انتظارات آنان
از ازدواج را می پرسم .همچنین وضعیت خانوادگی ،مثال شغل پـدر،
تعــداد اعضــای خــانواده ،روابــط بــین اعضــا و ..از نظــر اقتصــادی و
اجتماعی طرفین ،میزان صمیت ،مدت آشنایی ،چگـونگی آشـنایی و
بررسی می کنم تا چه میزان خصوصیات آنان به هم شباهت دارد".
 مقوله کاربست نظریه ها در حوزه روان درمـانی شـامل مفـاهیمیمانند :رویکرد التقـاطی ،رویکـرد رفتـار درمـانی شـناختی ،رویکـرد
روانکاوی ،رویکرد آدلر ،رویکـرد واقعیـت درمـانی ،رویکـرد راه حـل
محور ،رویکرد وجودی ،ناآگاهی مشاور ،عدم تسلط نظری مشاور می
شود .همانطور که پیشینه تحقیق نشان داد الگـوی ارتقـای رابطـه و
پیشگیری ،بر دیدگاه رفتاری – شناختی و زوجدرمانی رفتاری متکی
است بنابراین ،بر روشهـای تفکـر و رفتارهـایی توجـه دارد کـه بـا
شکست یا موفقیت زناشویی همراه است .این رویکرد عالوه بر ریشـه
های رفتاری _شناختی بر طیم وسیعی از تحقیقات زناشـویی اتکـاء
دارد .در این رویکرد ،دو فرد ،از طریق آمیختن تفاوتها و شباهتها
جذب یکدیگر میشوند[.]27
فاطمه":بیشتر در جلسات سعی می کنم آگاهی زوجین را نسبت بـه
هم افزایش دهم .رویکرد من بیشتر شناختی اسـت ،البتـه از نظریـه
گالسر ،قسمت نیازها را استفاده می کنم".
در نظریه ها و الگوهای مشاوره پیش از ازدواج شاهد این بـودیم کـه
در مشاوره پیش از ازدواج ،از مصاحبه و پرسشنامه ها بـرای ارزیـابی
زوجین استفاده می شود .در تحقیق حاضر نیز مشاوران اظهار کردند
کهدر مشاوره پیش از ازدواج از ابزارهای مختلفی مانند :پرسشـنامه
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ســنجش شخصــیت ،ســنجش هــوش هیجــانی ،اســتفاده از آزمــون
نیازهای گالسر استفاده می کنند .همانگونه که در پیشـینه پـژوهش
حاضر مالحظه شد ،یکی از مؤلفه های اصلی مشاوره پیش از ازدواج
ارزیابی است .درمـانگران کـه ارزیـابی ،آمـوزش و مشـاوره پـیش از
ازدواج را انجام می دهند می توانند از پرسشنامه های جامع ارزیـابی
پیش از ازدواج استفاده نمایند .ایده اساسـی مقیـاس هـای پـیش از
ازدواج ارائه بازخورد فردی زوجین در مورد رابط آنها است .مقیاس
های پیش از ازدواج در رابطه با زوجین در تعدادی از حوزهها نظیـر
ارتباطــات ،حــل تضــاد ،ســازگاری شخصــیت ،انتظــارات از ازدواج،
موضوعات مالی ،فعالیت های مربـوط بـه روابـط ،خـانواده ،دوسـتان،
مسائل جنسی ،معنوی و فرزندان را مورد کاوش قرار میدهد[.]28
علیرضــا":بــا اســتفاده از آزمــون هــای شخصــیت ماننــد پرسشــنامه
16عــاملی کتــل ،یــا نیــو شخصــیت زوجــین را مــورد بررســی قــرار
می دهم .از دیگر تست ها ماننـد تسـت هـوش هیجـانی و نیازهـای
گالسر برای سنجش ظرف نیاز های زوجین استفاده می کنم".
 مقوله آمـوزش شـامل مفـاهیمی ماننـد کتـاب درمـانی ،آمـوزشمهارت ها ،افزایش خودآگاهی ،استفاده از فنون شناختی مـی شـود.
کریستنسن و هیـوی ( 4 )1999هـدف را شناسـائی کردنـد( :الـم)
افزایش آگاهی از خود ،شریك زندگی و رابطه (ب) آموزش مهـارت
های ارتباطی (ج) آموزش روش های جدید برای منی سازی رابطـه
و (د) افزایش رضایت از رابطه .مهارت های خاص  CCPخودآگاهی،
ارتباطــات اثــربخش و حــل تعــارض و ارتقــای رابطــه را در بــر مــی
گیرد[.]29
عباس":با بررسی معیارهای زوجین ،تا چه حـد ،ایـن معیارهـا را در
طرف مقابل خود بسنجد و نمره دهد .از آنها می خواهم مواردی کـه
با هم مشکل دارند را مشخص کنند ،از آنها می پرسم ،مواردی را که
مشخص کردید ،تا کنون چگونه آن را حل کردید .در اینجاسـت کـه
به آنها مهارت حل مسیله را یاد می دهم".
ارزیابی تأثیرات فرهنگ در سبك زندگی زوجین :این مقوله شـامل
مفاهیمی مانند تجلی فرهنگ در افکار ،رفتـار و تعـامالت فـرد مـی
شود .ارزش های فردی و اجتمـاعی ،آداب و رسـوم و ...تحـت تـأثیر
فرهنگ اسـت .بـه همـین جهـت شـناخت زن و مـرد از فرهنـگ و
واقعیــت هــای ارزش فرهنگــی همســر آینــده ،از اهمیــت بســیاری
برخوردار است[ .]30تحوالت سریع اجتماعی ،و حضور شـبکه هـای
گستردة اجتماعی و فضای مجازی ،موجـب تحـوالت و تغییراتـی در
فرهنگ سنتی و بومی گروه ها و قومیت های مختلم می شود .ایـن
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امر باع می شود هم فرهنگی های سنتی و بومی نتوانند همگام بـا
تحوالت سریع اجتماعی خود را با آنهـا منطبـق و سـازگار نماینـد و
عموما از درک و شناخت آن نیز عـاجز بماننـد .ایـن امـر در فرآینـد
ازدواج زوجین خصوصـا آنهـایی کـه دارای فرهنـگ هـای مختلفـی
هستند ،همچون یك مـانع توفیـق در ازدواج نقـش ایفـا مـی کنـد.
مشاورة تخصصی ازدواج مستلزم ابتدا بر نظریه های مشاورة پیش از
ازدواج است ،اما نظریـه هـای مشـاورة پـیش از ازدواج متناسـب بـا
بسترهای فرهنگی جوامعی است که این نظریه های در آنهـا عرضـه
شده اند و فاقد تناسب الزم با بسترهای فرهنگی و اجتماعی ماسـت
و کاربست این نظریه ها در گرو بومی سازی این هاست.
یوسم":نوع باورهای زوجین ،آداب و رسوم ،رفت و آمدها ،مرزهـایی
که دارند ،عالئق ،سالئق و نگرش هایی هر کسی به نوع فرهنـگ وی
برمی گـردد .بنـابراین نزدیکـی فرهنگـی بسـیار اهمیـت دارد .مـثال
ازدواج یك شمالی با یك کرد ،یك ازدواج پرتعارضی خواهد بود".
 مقوله تضمین ازدواج شامل مفاهیمی مانند استفاده از آموزه هایدینی ،توکل به خدا می شود .مورای و مورای ( )2004برای هـدایت
مشاوره قبل از ازدواج ،یك رویکرد مبتنی بـر راه حـل را شـرح داده
اند[ .]31که در مورد تعدادی از چالش هائی کـه زوجـین از پـیش-
زمینه ادیان مختلم می توانند بـا آن مواجـه شـوند نظیـر مـدیریت
اختالفــات دینــی ،ایجــاد یــك مــذهب مشــترک و زنــدگی معنــوی،
وابستگی دینـی و تربیـت دینـی بچـه بحـ مـی کنـد .بسـیاری از
تحقیقات نیز نشان دادهاند کـه دینـداری عامـل پـیش بینـیکننـده
مهمی در مورد رضامندی زناشویی است[.]32
رضا ":مشاور باید صادقانه عمـل کنـد ،رازدار باشـد ،نکـات حسـاس
دینی را در مشاوره برجسته کند .و دین چقدر می تواند مؤثر باشـد.
معیارهای مهم دین را در ازدواج بـرای زوجـین مطـرح مـی کـنم و
نقش معیارهای دینی را هم می گوییم .ابعاد و نقش دینی کـه زن و
شوهر باید داشته باشند را به زوجین می گویم .و تاثیر آنـرا توضـی
می دهم".
در ادامه به نمونه هایی از مضامین مرتبط با مقوله های بدست آمده
اشاره می شود:
 .1ایمان :این مقوله شامل مضامین بـی ایمـان نبـودن[ ،]35میـرت
داشتن[ ، ]33-34عدم ترس از فقر[ ،]36آسان گیری[ ،]37صبوری
و استقامت[ ]38می شود.
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 -2تقوی :این مقوله شامل مضامین پرهیز از دنیا طلبی[ ،]36فاسق
نبودن[ ،]36عدم تبرج[ ،]39نداشتن رابطه جنسـی نامشـروع []40
می شود
 -3اخالق نیكو :این مقوله شامل مضـامین فروتنـی ،نیکوگفتـاری و
خوشــرویی[ ]33نــرم خــویی[ ،]33سپاســگزاری[ ،]36پرهیــز از
پرخاشــگری[ ]35وفــاداری[ ]36عــزت منــدی[ ]42فروتنــی،
رازداری[ ]41نیکوکاری با والدین[ ]43گشاده دستی[ ]43بـدبین
نباشد[ ]33می شود.
 -4بلوغ :این مقوله شامل مضامین بلوغ عقلی[ ،]37بلوغ جسـمی و
بلوغ جنسی[ ،]33شایستگی عقلی و معنوی ،فرزانگی ،تدبیر داشتن،
توانایی باروری داشتن ،توانایی تربیت فرزند می شود.
 -5هم شأن بودن و کفویت :این مقوله شامل مضـامین عفـت[،]44
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پاکــدامنی[ ،]45-46تقــارن ســنی[ ،]33زیبــایی[ ،]33شــرافت
خانوادگی[ ،]47هم کفو بودن[ ،]33علم ،با حیا بودن ،نجیب بـودن،
می شود.
با توجه به مراحل طی شده الگوی مطلـوب مشـاوره پـیش از ازدواج
برگرفته از مصاحبه و متون اسالمی بصورت نیل است:
بر اساس این الگو ،می توان گفت که ارزیـابی و افـزایش کفویـت در
زوجین تحت تأثیر یك سری شرایط خاص بوده است .ایـن شـرایط
در دو دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند از :شرایط علّی (زمینـه
ای) و شرایط مداخله گر (موانـع) .در ایـن نوشـتار شـرایط علّـی یـا
بسترهای زمینه ای عبارتند از :بستر فردی ،بستر خانوادگی ،میـزان
بلوغ ،سبك زندگی ،نیازها ،خواسته ها و اهداف ،ایمان ،تقـوا ،اخـال
نیکو ،کفویت .شرایط مداخله گر (موانع) نیز شامل اخـتالف خـانواده
ها ،شتابزدگی ،مقاومت ،عدم تعهد ،تحوالت اجتماعی ،سخت گیری،
تمایزات فرهنگی هستند .شرایط مذکور به طور کلی و در امتـداد بـا
یکدیگر باع ایجاد پدیده ای به نام مشاوره پیش از ازدواج شده اند.
بنابراین ارزیابی و افزایش کفویت متأثر از ایـن شـرایط بـوده اسـت.
برای بررسی میـزان و افـزایش کفویـت در بـین زوجـین ،مشـاوران
راهبردهای خاصی را اتخان نمودند .تعامالت و راهبردهای مـذکور را
می توان در قالب فرآیندها دسته بندی کرد .که این فرآیندها شـامل
آموزش ،ارزیابی نیازها ،ارزیابی اهداف و خواسته هـا ،بـومی سـازی،
کاربست ابزار ،کاربست نظریه ،انعطـاف پـذیری پروتکـل ،خالقیـت،
مواجهه با تفاوت ها ،مشاورة خانوادگی هستند که در بخش یافته ها
به طور مفصـل آمـده انـد .مشـاوران در مشـاوره پـیش از ازدواج بـا
بکارگیری راهبردها یا فرآیندها ،ضمن تأکیـد بـر ارزیـابی و افـزایش
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راهبردهایی که مشاور در فرآیندها بکار می بندد ،در جهـت افـزایش
کفویت در بین زوجین بوده و پیامدهایی – همانطور که در الگو فو
نمایان است -در چند مقوله به دست آمده اند که عبارتنداز :افزایش
خودآگاهی ،افزایش مهارت های زندگی ،بلـوغ دینـی ،تغییـر سـبك
زندگی ،امیدواری ،پذیرش تفاوت ها ،تضمین ازدواج .این پیامـدها از
نظر مشاوران مثبت تلقی می شود.

کفویت در زوجین ،در جهت ملبه بر موانع در مشاوره پیش از ازدواج
که برخی از این موانع مربـوط بـه زوجـین (بـرای مثـال :زوجـین از
اهداف و انتظـارات خـود در ازدواج آگـاهی ندارنـد) و برخـی موانـع
مربوط به مشاور(مانند :در زنان چهار برابر اختالالت مـرزی بـیش از
مردان است) که ممکن است توسط همکـاران نادیـده گرفتـه شـود
تأکید دارند.
جدول :1اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در تحقیق
1

مرد

48

دکتری مشاوره

26

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن

40
42
50
51
39
44
53
45
40
47
39
44
42
35
43
46
56
49
40
44
45
37
33
49

دکتری روانشناسی
دکتری مشاوره
دکتری مشاوره
دکتری روانشناسی
دکتری مشاوره
دکتری روانشناسی
دکتری روانشناسی
دکتری مشاوره
دکتری روانشناسی
دکتری مشاوره
دکتری مشاوره
دکتری روانشناسی
دکتری روانشناسی
دکتری مشاوره
دکتری روانشناسی
دکتری روانشناسی
دکتری مشاوره
دکتر مشاوره
کارشناسی ارشد مشاوره
کارشناسی ارشدروانشناسی
کارشناسی ارشد مشاوره
کارشناسی ارشدروانشناسی
کارشناسی ارشدروانشناسی
کارشناسی ارشد مشاوره

20
22
18
25
15
17
26
15
18
25
16
22
20
15
18
16
30
16
15
21
24
17
10
20
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کد

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه شغلی
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استفاده از تست های سنجش شخصیت ،سنجش هوش هیجانی ،استفاده از آزمون نیازهای گالسر ،نادیده گرفتن اختالالت
شیوة زندگی ،آیین ها و ارزش ها ،تشابهات فرهنگی ،قواعد و انتظارات اخالقی ،رفتارهای اجتماعی
تغییرات فرهنگی ،اجتماعی
تفاوت های فرهنگی
تغییر الگوهای مربی
استفاده از آموزه های دینی ،توکل به خدا ،تضمین ازدواج
کتاب درمانی ،آموزش مهارت ها ،افزایش خودآگاهی ،استفاده از فنون شناختی
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جدول :2مفاهیم و مقوله های نهایی معیارهای ازدواج بر اساس مصاحبه
مقوله های باز
ویژگی های شخصیتی ،ویژگی های جسمانی ،تناسب سنی ،هماهنگی تحصیلی ،بررسی طرحواره ها ،برقراری رابطه با دیگران،
احساسی بودن معیارها ،شتابزدگی ،عدم بلوغ ،عدم تعهد ،مقاومت مراجعان
مناسبات و تعامالت خانوادگی ،شرایط اقتصادی ،روابط اجتماعی ،تناسب فرهنگی ،تفاوت اعتقادی ،تفاوت نظر خانواده ها
بررسی باورها و خواسته های هر یك از زوجین ،بررسی میزان صمیمیت ،توجه به تفاوت ها ،تفاوت زیاد نیمرخ نیازها ،مواجهه با
تفاوت ها ،توجه به شبا هت ها ،انعطاف پذیری پروتکل ،روش نبودن اهداف و انتظارات
رویکرد التقاطی ،رویکرد رفتار درمانی شناختی ،رویکرد روانکاوی ،رویکرد آدلر ،رویکرد واقعیت درمانی ،رویکرد راه حل محور ،رویکرد
وجودی ،ناآگاهی مشاور ،عدم تسلط نظری مشاور

مقوله های محوری

مقوله گزینشی

ارزیابی فردی
ارزیابی خانوادگی
نیازها ،خواسته ها و اهداف
کاربست نظریه
کاربست ابزار
سبك زندگی
تحوالت اجتماعی
تمایزات فرهنگی
بومی سازی
تضمین ازدواج
آموزش

کفویت

جدول :3مفاهیم و مقوله های نهایی معیارهای ازدواج بر اساس منابع اسالمی
مضامین اصلی

مضامین فرعی
بی ایمان نبودن ،میرت داشتن ،عدم ترس از فقر ،آسان گیری ،صبوری ،استقامت
پرهیز از دنیا طلبی ،نداشتن رابطه جنسی ،فاسق نبودن ،عدم تبرج ،زناکار نبودن
فروتنی ،نیکوکاری ،خوشرویی ،نرم خویی ،سپاسگزاری ،پرهیز از پرخاشگری ،وفاداری ،عزت مندی ،فروتنی ،رازداری ،نیکوکاری با والدین ،گشاده
دستی ،بدبین نبودن ،خوش اخالقی
بلوغ عقلی ،بلوغ جسمی ،بلوغ جنسی ،شایستگی عقلی و معنوی ،فرزانگی ،تدبیر داشتن ،توانایی باروری داشتن ،توانایی تربیت فرزند
عفت ،پاکدامنی ،تقارن سنی ،زیبایی ،شرافت خانوادگی ،هم کفو بودن ،مهریه کم

ایمان
تقوا
اخال نیکو
بلوغ
هم کفو و
هم شأن بودن
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الگوی نهایی زمینه ای الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج به مثابه ارزیابی و افزایش کفویت زوجین

شرایط علّی:

ارزیابی فردی ،ارزیابی خانوادگی ،میزان بلوغ ،سبک زندگی،

نیازها ،خواسته ها و اهداف ،ایمان ،تقوا ،اخالق نیکو،کفویت

اختالف خانواده ها
شتابزدگی

پدیده:

مشاوره پیش از ازدواج

عدم تعهد
تحوالت اجتماعی
سخت گیری
تمایزات فرهنگی

فرایندها:
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مقاومت

ve

مداخله گر:

of

شرایط

ارزیابی نیازها ،ارزیابی اهداف و خواسته ها ،بومی سازی،
آموزش،

پیامدها:افزایش خودآگاهی ،افزایش مهارت های زندگی ،بلوغ
دینی ،تغییر سبک زندگی ،امیدواری،پذیرش تفاوت ها ،تضمین
ازدواج
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بحث و نتيجهگيري
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با توجه به نتـایج و مقـوالت حاصـل مصـاحبه هـا و بررسـی متـون
اسالمی ،در نهایت الگوی مطلوب مشاوره پـیش از ازدواج بـه مثابـه
ارزیـابی و افــزایش کفویـت زوجــین ،تــدوین گردیـد .همــانطور کــه
مشاهده شد ،مقوله کفویت بعنوان مقوله هسته ای و اصلی در الگوی
مطلوب مشاوره پیش از ازدواج در نظر گرفتـه شـد .الگـوی مطلـوب
ارائه شده در این تحقیق ،در مقایسه با الگوهای مربـی کـه پـیش از
این ارائه شده بود ،کامل تر و برای جامعه ما کاربردی تر است .الگـو
مطلوب ،در عین حال که در بعضی از مقولـه هـا بـا الگوهـای مربـی
شباهت هایی دارد ،اما در برخی موارد تفاوت های اساسـی مشـاهده
می شود .دلیل بر این ادعـا آن اسـت کـه ،همانگونـه کـه از عنـوان
تحقیق حاضر بر می آید ،منظور از الگوی مطلوب ،یعنی الگویی کـه
با توجه به فرهنگ و اسالمی بودن کشور ایران ،تدوین و ارائه گـردد.
ب نابراین الگوهای مربی که ایـن دو امـر مهـم را نادیـده گرفتـه انـد،
نمی تواند کاربرد و کارآمدی مناسبی بـرای جامعـه اسـالمی داشـته
باشد .مهمترین دالیل برای اثبات این ادعا در نیل به تفصـیل آمـده
است :الگوهای مربی که در این تحقیق آن ها را مـورد بررسـی قـرار
دادیم ،بیشتر جنبه آموزشی در مشاوره پـیش از ازدواج را مـد نظـر
قرار داده اند ،الگوهـایی ماننـد :الگـوی بسـته پایـدار ازدواج ،الگـوی
ارتقای رابطه ،الگوی مبتنی بـر راه حـل محـور .در حالیکـه الگـوی
مشاوره پیش از ازدواج در تحقیـق حاضـر ،نـه تنهـا بـه آمـوزش در
مشــاوره پــیش از ازدواج اهمیــت داده و الزم مــی دانــد -تــا میــزان
کفویت بین زوجین را افزایش دهد -بلکه سـنجش و ارزیـابی اولیـه
زوجین را مورد تأکید قرار می دهد .در ارزیابی اولیه مشاور بـه ایـن
مسیله می پردازد تا بسنجد که زوجین یا مراجعان در ابتـدا تـا چـه
حد از آمادگی و کفویت اولیه برای ازدواج برخوردارند .در این راسـتا
مشاور موانعی را که موجب کاهش کفویت در بین زوجین می شـود
را مورد بررسی قرار می دهد و از ایـن طریـق آمـوزش هـایی را کـه
نیازست تا میزان کفویت را افزایش دهد ،تعیین می کنـد .در برخـی
از الگوهای مربی که در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار
گرفتنتد ،تأکید بیشتر بر روی دیدگاه رفتاری -شناختی بوده اسـت،
که به نظر می رسد تمرکز بر یك رویکرد در مشاوره پـیش از ازدواج
نمی تواند کافی باشد ،زیرا در برخی از مواقع در مشاوره زوجین نیاز
است به نیازها ،عالئق ،انتظارات ،هیجانـات و  ..توجـه شـود کـه هـر
کدام از این مقوله ها را باید با رویکرد خاصی مورد تحلیل و بررسـی
قرار داد.
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مثال ،مقوله نیازها را می توان با توجه بـه رویکـرد واقعیـت درمـانی
گالسر بهتر مورد توجه و بررسی قرار بگیرد ،یا با توجـه بـه رویکـرد
آدلر بر اهداف و انتظارات مراجعـان در ازدواج تمرکـز کـرد .مشـاوره
تخصصی ازدواج مستلزم بکارگیری نظریـه هـا در مشـاوره پـیش از
ازدواج است ،و این نظریه مطابق با بسترهای فرهنگی جوامعی است
که این نظریه ها در آنهـا عرضـه شـده انـد و فاقـد تناسـب الزم بـا
بسترهای فرهنگی و اجتماعی کشور ایران بوده و کاربست این نظریه
ها در گرو بومی سازی اینهاست.
از دیگــر مقــوالت در الگوهــای مربــی ،ایجــاد ،بــاز آفرینــی و حف ـ
صمیمیت در زوجین پیش از ازدواج است .این برنامه ،یکی از برنامـه
هایی است که زوج ها یاد مـی گیرنـد صـمیمیت را در روابـط خـود
بوجود آورند ،باز آفرینی کنند و یا اینکه صـمیمیت بوجـود آمـده را
حف کنند .این مقوله ،از آن دسته از مقوالتی است که با فرهنـگ و
آموزه های دینی ما همخوان نیست .زیرا از دیدگاه اسالم ،که مقولـه
عفّت و پاکدامنی را مطرح کـرده و آن را جـزو ارزش هـای اخالقـی
مورد نظر اسالم در قلمرو انتخاب همسر می دانـد .عفـت بـه معنـی
حفاظت نفس از تمـایالت و شـهوات نفسـانی ،عـدم تبـرج ،پوشـش
مناسب ،عدم خودآرایی و ...است ،و نیز از سویی دیگر ،اسـالم افـراد
دارای روابط دوستانه با جنسیت مخالم را مطرح می کنـد کـه ایـن
افراد صالحیت الزم را برای همسری مطلوب را دارا نیستند ،بنابراین
دیدگاه اسالم نسبت به عفت دیـدی گسـترده تـر از فرهنـگ مربـی
بوده ،که با فرهنگ جامعه ایـران همخـوانی دارد و الگـوی مربـی بـا
فرهنگ و جامعه ما در این زمینه سازگار نیست مانند حجاب و عدم
خودآرایی .یکی دیگر از مقوالتی که در الگوهای مربـی بارهـا بـر آن
تأکید و تکرار شده ،برقراری رابطه است .مقوله برقراری رابطه ،یعنی
مهارتی که به زوج ها کمك می کند به صورت اثربخشی بـا یکـدیگر
پیش از ازدواج ارتباط برقرار کنند .اجرای ایـن گونـه برنامـه هـا در
مشاوره پیش از ازدواج ،با فرهنگ و آموزه های دینـی مـا همخـوانی
ندارد ،زیرا یکی از معیارها و مقولـه هـای مهـم در ازدواج از دیـدگاه
اسالم مقوله تقوی است که شامل پرهیز از دنیاطلبی ،نداشتن رابطه
جنسی ،زنا کار نبودن ،فاسق نبودن می باشد .دوشیزگی دختران در
پیش از ازدواج یکی از معیارهایی است که اسالم بر آن تأکید دارد.
بنابراین با توجه به دالیل بـاال ،مـی تـوان گفـت " ،الگـوی نهـایی
زمینه ای الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج به مثابه ی ارزیـابی
و افزایش کفویت زوجین" نسبت به سایر الگوهای مطرح شده ،برای
جامعه اسالمی ایران ،کامل تر و کاربردی تر است.
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Objective (s): Marriage is the most important and most excellent social coustom. The aim of this paper was to compile and
develop a model for pre-marital counseling proportionate to the cultural ground and social values In Iran.
Methods: The study was consisted of two stages. In stage I a sample of experts in pre-marriage counseling were interviewed.
Interviews continued until data saturation. Then, thematic analysis was performed to explore the data. In stage II Islamic
resources were reviewed to formulate a pre-marriage counseling pattern.
Results: Stage I: In all 25 experts were interviewed and several themes including personal and family assessment emerged.
Stage II: from the Islamic viewpoint faith was found to be the most important issue in marital relationship. was developed
using the two parts’ findings.
Conclusion: A desirable pre-marriage counseling model should focus on similarities in all aspects between couples. Perhaps
using such criteria could help both counselor and couples to establish an stable family.
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