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 مشاوره قبل از ازدواج
شووند را مرور    کتاب مشاوره قبل از ازدواج، مسائل رایجی که زوجین با آن مواجه می

گام، راهبردهای مداخله خاصی را برای مسائل قبل از ازدواج  به کند. این راهنمای گاممی
دهود.  روان آمووز  موی  متهای ترکیبوی و مسوائل سوال   همچون استرس مالی، خانواده
های مفیدی مثل همدلی، یادگیری مصالحه و ارتباط موفق همچنین به خوانندگان مهارت

هوای درمانشوان   سوازی سونجو و برناموه   هد و به درمانگران در شخصیدرا آموز  می
ای داشوته باشوند. فصول     بینانوه  کنود، بروریهوه انتروارات واقو     برای هر زوج کمک موی 

ای درمانگر حرفوه نیز درباره اصول آموز  جنسی مفید که توسط سهس فردی منحصربه
 نوشته شده است، برای حفظ میل جنسی در روابط بلندمدت وجود دارد.

 
 1انجال اسهورتو

درمووانگر دارای گووواهی از بووالوین، درمووانگر و زوجدرمووانگر مبتبوور و خووانوادهسووهس
 2میسوری
 
مولو  کتواب    بخشوی در دانشوگاه ماریویول   استاد مشواوره تووان  باب برتولینو      دکتر   —
 3است:« هاهای درمانگر برای خانوادهیادداشت»
منود بوه کموک بوه     انگیزی برای درموانگران عالقوه  مشاوره قبل از ازدواج کتاب شگفت»

ها و مداخالت پویا برای ایجاد روابوط بوادوام و قووی    زوجین از طریق ماجراها، تمرین
 اسهورتو چهارچوبی برای ارتاا  عادات سال  و روابط موفوق فوراه  کورده    است. انجال

 تواند بسیار مفید باشد.کار میاست. این کتاب برای درمانگران تازه
تیفانی برون، مدرک دکتری درمان خوانواده و ازدواج دارد و درحوال حاضور برناموه       —

 4کند:درمانی را در دانشگاه ارگون تدریس میخانواده و زوج
های بالینی مفید برای زوجین هستید، این کتاب بورای شوما اسوت     اگر به دنبال توصیه»

این کتاب راهنمای مفید، واضح و قابل دسترسی برای درمانگران در کار با زوجینوی کوه   

                                                           
1
 . Angela Skurtu 

2
 . Ballwin, Missouri 

3
 . Bob Bertolino, Maryville University, The  Therapist’s  Notebook for Families. 

4
 . Tiffany B. Brown, University of Oregon. 
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های خوود را بوه   کند. انجال دانو و ایدهدرصدد تبهد و صمیمیت با ه  هستند ارائه می
گذارد که هر مشاوری را برای حمایت از زوجین در شناخت بهتور  نحوی به اشتراک می

 «سازد.تر توانمند میو دوست داشتن طوالنی
 1سی:درمانگر مبتبر در واشینگتون دیبرین کراس سهس  —
برانگیز ازدواج، آغاز بزرگی بورای هور زوج اسوت. انجوال     صحبت درباره مسائل چالو»

هوا،   کنود اارز  ات قبل از ازدواج صحبت موی وضو  درباره تمامی موضوع اسهورتو به
شود به ارائه اندیشمندانه بورای مرور     مالی، فرزند، غیره(، اما هدیه خاص او مربوط می

 «های جنسی به رو  مثبت. کردن انترارات/نگرانی
کننوده برناموه آمووز  مراقبوت و مشواوره در       رونالد اسهات روانشناس و هماهنگ  —

 2میسوری:
که الگوهای منفوی در روابوط   دانند در صورتی کنند، می ه با زوجین کار میدرمانگرانی ک»

افتود. اینجوا اسوت کوه کتواب      زناشویی رشد کنند، موفایت در ازدواج نیز به خرور موی  
توانود بورای   انجوال اسوهورتو موی    مشاوره قبول از ازدواج: راهنموایی بورای درموانگران    

ای  هفتوه  ۸توا   ۶اسهورتو شامل یوک دوره  طور خالصه، کتاب  درمانگران مفید باشد. به
شود. کتواب کوتواه اسوهورتو بایود      ای رایج مرر  می باشد که در آن مشهالت رابرهمی

برای درمانگران جوان ارزشمند باشد اما چهارچوب مفیدی برای مشواوران باتجربوه کوه    
 «کند.می خواهند مشاوره قبل از ازدواج را نیز به فهرست خدماتشان بیفزایند ارائه می
 3:برایان جیمز ویلوگبی استادیار در حوزه خانواده در دانشگاه بریگهام یونگ است—
کند. با اشاره به همه های آسانی برای کمک به زوجین فراه  می این کتاب دستورالبمل»

موضوعات مهمی که درمانگران باید در زمان مشاوره به زوجین از آن آگاه باشند، آنجال 
های بالینی و آخرین تحایاات برای ارائه کتابی جام  انجوام   ترکیب رو  کاری عالی در

هوای  داده است. من این کتواب را بورای هور درموانگری کوه درصودد تاویوت مهوارت        
 «کن . موجود  یا در ابتدای کار در این حوزه است، توصیه می

                                                           
1
 . Brian Cross, Washington, D.C. 

2
 . Ronald Scott,  Missouri 

3
 . Brian James Willoughby, Brigham Young  University 
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ها و خانواده ها زوجمورد توجه  ازپیو بیوقبل از ازدواج  های آموز امروزه مشاوره و 

شدن جوام  و افزایو میزان شیوع و بروز مشهالت  تر پیچیدهاست. به دلیل  هقرار گرفت

که بوه مشواوره ازدواج    اند پیداکردهنیاز  هرزمانیبیشتر از  ها زوجخانوادگی،  و زناشویی

در ایوران بوه دنبوال فوراه       ازجملوه نیز  ها دولتمراجبه کنند. به دلیل اهمیت موضوع، 

 هوا  زوجقبول از ازدواج بورای    های مشاورهکردن تسهیالتی هستند که شرایط مراجبه به 

مختل  صاحب تخصص  های حیرهامروزه مشاوران و روانشناسان که در شود.  تر فراه 

ای مشواوران و  . افزایو عالقه بوه کوار حرفوه   اند شدههستند وارد حوزه مشاوره ازدواج 

ازدواج از ناسان در حوزه ازدواج به دلیل اهمیت بواالیی اسوت کوه مشواوره قبول      روانش

زیوادی نیوز بوه مراکوز مشواوره       زوجوین است و در نتیجه  پیداکردهدر ایران  خصوص به

 .کنند میمراجبه 

د از ازدواج رخ دهود.  توانود قبول از ازدواج، حوین ازدواج و ببو    مشاوره ازدواج می

بر پیشوگیری و افوزایو آگواهی دارد توا زوجوین بوا        تأکیدزدواج بیشتر مشاوره قبل از ا

های مورد نیاز بورای ازدواج،  صیات خود و همسر و یادگیری مهارتشناخت بهتر خصو

 د.نانتخاب بهتری داشته باش

علموی، مبتنوی بور شوواهد و      هوای  کتواب یهی از مشهالت موجود در ایران کمبوود  

خووبی در حووزه    هوای  کتواب اسوت. البتوه    ازدواج مشواوره قبول از  کاربردی در حوزه 

نوشته شده است اموا در   ها زوجدرمانی و آموز  ، آموز  خانواده، زوجدرمانی خانواده

مشواوره قبول از   هسوتی . کتواب حاضور یبنوی      خألشاهد  مشاوره قبل از ازدواجحوزه 

جدیود، علموی، مبتنوی بور شوواهد و       هوای  کتواب یهوی از   ، راهنمای درمانگرانازدواج

و  را پور کورده و بورای مشواوران     خألین تواند بخو کوچهی از اردی است که میکارب

روانشناسانی که در حوزه مشاوره ازدواج مشغول به فبالیت هستند مفیود واقو  شوود و    

 میزان دانو و مهارت آنان را به صورت مثبت افزایو دهد.
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« عمول »بسویار بور    تأکیدهای علمی و کاربردی است که این کتاب شامل دانو و مهارت

اسوت، یبنوی   « فبول »شوده اسوت کوه ازدواج یوک      تأکیدمختل  کتاب  های بخودارد. در 

دهند. در این کتواب بهتورین    برای اینهه ازدواجی شاد را تجربه کنند باید کاری انجام ها زوج

اصل مه  که در ایون   5است.  شده ئهاران برای انتاال به مراجبیهای عملی به مشاوران توصیه

                                  مشاجره محترمانوه، همودل بوودن،    از  اند عبارتشوند کتاب به صورت مبسوط شر  داده می

  .    هوا         خواسته                            و درخواست محترمانه نیازها و     ها      جرقه       داشتن     نگه       ، روشن عشق ورزیدن       انتخاب 

بارهوا  شووند کوه   های سازنده محسوب میاین موارد جزو عادات سال  و مهارتهر کدام از 

 .  دننیاز به تال  هشیارانه داردر کتاب تأکید شده است که 

است که هموواره موورد بحو     زایی د مه  و چالوراشامل موحاضر همچنین کتاب 

عشوق ببود از    مثال چه تفاوتی بین شیفتگی و عشق وجود دارد؟ آیوا  طور بهبوده است، 

باورهای مخربی است کوه بوه نوام     کند؟ همچنین این کتاب شاملازدواج کاهو پیدا می

 شووند و مبرفی می ها افسانهاج دارد. این مختل  رو های فرهنگدر « ازدواج های افسانه»

اموا بوا    است مشاوره قبل از ازدواجشوند. عنوان کتاب نیز مرر  می ها واقبیتدر ماابل 

ن حوی  هوای  مشاورهو  ها آموز که مفاهی  کتاب برای  شود میمرالبه کتاب نتیجه گرفته 

 تواند مفید واق  شود.ازدواج و ببد از ازدواج نیز می

اصلی هموان چیوزی اسوت کوه در مشواوره وجوود دارد: پیشوگیری،         تأکیدهمچنین 

یادگیری، رشد و سازگاری. بنابراین این کتاب حاوی مفواهی  آموزشوی بووده و هود      

 شوود  می تأکیداین کتاب  درارتاا  رشد و سازگاری است.  پیشگیری، یادگیری مهارت و

      ولوی                                 چنوین چیوزی وجوود نودارد،         ً اصالً     زیرا                           ازدواج کاملی نخواهد داشت    کس     هیچکه 

                 ی را تجربه کنند.   بخش       رضایت            تال ، ازدواج          در صورت        توانند    می      زوجین 

اسواتید، دانشوجویان و   بروریهوه  جوام  بووده    حال درعین متن کتاب ساده و روان و

مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم سالمت، موددکاری و   های رشته آموختگان دانو

در این  از کتاب حاضر استفاده کنند. توانند میمرتبط در سرو  مختل   های حوزهسایر 

فراوانی از مراجبین و درمانگر در جلسات مشاوره وجوود دارد کوه    وگوهای گفتکتاب 
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 اصلی زبانبه  201۶در سال  همچنین این کتاب. شود میموجب فه  بهتر محتوای کتاب 

 است که نشانگر به روز بودن محتوای آن است. شده چاپ

تواند شرایط خاص خوود   که در جوام  مختل  می استازدواج مفهومی فرهنگی 

 هوای  فرهنگکه جهان شمول بوده و در  استواردی را داشته باشد اما این کتاب شامل م

در کتواب   شوده  ارائوه های بنابراین دانو و مهارتمیت دارد. مختل  همچون ایران عمو

 ی ایرانی نیز کاربرد دارد.ها زوجحاضر برای 

 های آموز با آرزوی موفایت برای مشاوران و روانشناسانی که در حوزه مشاوره و 

سوال  کوه در    های ازدواج، میزان روز روزبهو به امید آنهه  کنند میقبل از ازدواج فبالیت 

بوا مسوائل بوه وجوود آموده در       خووبی  بوه  توانند میابره رضایت دارند و از ر ها زوجآن 

زنوودگی زناشووویی ماابلووه سووازنده کننوود، افووزایو پیوودا کنوود. مخاطبووان کتوواب حاضوور 

ارسال کنند که  به ایمیل مترجمین توانند می ،دارند سؤالیپیشنهاد و یا نرر،  که درصورتی

 است. شده ارائهدر بخو ذیل 

 دکتر فرهاد اصغری

گروه مشاوره دانشگاه گیالن علمی هیئتعضو   
farhad.asghari@gmail.com 

 

جوبنه رضا قاسمی  

 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه شهیدچمران اهواز
rghasemi.jobaneh@yahoo.com 

1397پاییز   

 

 

 



 



 

 پیشگفتار

 

و  نشسوتند  موی  هو   هور هفتوه روبوروی    سال از ازدواجشان سورری شوده بوود،    40ی که زوج

. برای کردند میعذرخواهی  ،. برای اینهه شنبه پیو تشهر نهرده بودندکردند می خواهی مبذرت

کو  اتوا     هوا  لبواس . بورای انوداختن   کردنود  می خواهی مبذرتسرکار روز دوشنبه  دیر ماندن

کند تا فروتن و عذرخواه فراه  می ها آنبرای  هایی فرصت. این عادت، کردند می خواهی مبذرت

از چنوین   ای مجموعوه امل روابط، شو  ترین موفقردانی کمک کنند. بوده و به ه  در احساس قد

 5را براسواس   قبول از ازدواج مشاوره که چگونه  آموزد میان درمانگراین کتاب به . استعاداتی 

 عادت سال  برای روابط موفق ارائه کنند.

 هوا  کتابمنتشر شده است. مخاطب این  مشاوره قبل از ازدواجای در زمینه چند کتاب حرفه

-سالمت اندرمانگربرای . این کتاب نخست اند کرده ریزی برنامهزوجین هستند که برای ازدواج 

 آن را دنبال کنند. توانند میمند به این موضوع نیز هزوجین عالقروان نوشته شده است، اما 

 ۸از ازدواج براسواس برناموه    قبلهای درمان شامل چهارچوبی جهت ایجاد برنامه این کتاب

برای زوجین نامزد یا زوجینی است که قصود ازدواج دارنود. برناموه شوامل سونجو و       ای هفته

حول مسوئله و خاتموه    هایی بورای  روابط موفق و توصیهال  برای عادت س 5درمان،  ریزی برنامه

 .استدرمان 

 آمریهوایی درموانگر انجمون   و ازدواج در ایالوت میسووری و سوهس    من درمانگر خوانواده 

و مدرک ارشد آمووز  زوجوین، خوانواده و     باش  میمشاوران و درمانگران سهس آموزگاران، 

 طوور  بوه . همچنین کن  میسال مشاوره ازدواج ارائه  ۶بیو از و  ام کردهخدمات انسانی دریافت 

 .کن  میکتاب را اجرا  در اینخصوصی اصول موجود 

از زوجوین  زندگی  های روایتشامل  و منآموز  و تحایاات  حاصلب اطالعات این کتا

 ایون کتواب شوامل   اطالعوات موجوود   همچنوین  . انود  کورده  بیوان  کوه  است موفای های ازدواج

 .ام کردهو با آن ماابله  ام داشتهاست که خودم در ازدواج  هایی درگیری

توا بوه    کون   موی روزانه اسوتفاده   طور بهکتاب  در اینبح  شده  های مهارتو  من از عادات

بوه زوجوین درگیور     ها مهارتند. داشته باش بادوامی های ازدواجزوجین آموز  ده  که چگونه 
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کند که بنیوادی بورای   ن جدید کمک میبازسازی کنند و به زوجیکند تا روابط خود را کمک می

 سال  ایجاد کنند. ای رابره

ان درموانگر  ،موراجبین داریود.   ناوو ارزشومندی در زنودگی مراجو     مشاور، شما  عنوان به

یادگیری درباره  تنها نهدن . بخشی از کارشناس بودانند میروان را کارشناس زندگی خود سالمت

باشد. من نیز می ها مهارتل عملی کردن این برای مراجبین است بلهه شام اجرا قابلهای مهارت

های آموخته شده در این کتواب را در روابوط فوردی خودتوان     که مهارت کن  میرا تشویق شما 

کند بلهه به شما ای میشما را حرفهکار، این  تنها نهتمرین کنید تا تبدیل به عادت خودتان شوند. 

عوادات   ایجادبرای مراجبینی که در  ای نمونه عنوان بهتواند که می دهدارزشمندی می های بینو

 مذکور مشهل دارند استفاده شود.

 زیر را کامل کنید. هاییتمرینبرای شروع 

 .درباره ازدواج تحایق کنید و تبری  خودتان را در زمینه چیستی ازدواج سال  ارائه کنید.1

زندگی شادی دارند مصاحبه کنید و ببینید که چه عواملی موجب رابره که دو یا چند زوج با . 2

 موفق شده است.

توانود  شوما موی   های ارز ایی کنید. چگونه خود را درباره روابط شناس های ارز  وضو  به. 3

 تغییر دهد؟ با سیست  باور بسیار متفاوترو  کارتان را با مراجبی 

ناره ارجاعی در پیشروی طوی   عنوان به ها جوابد، از تهالی  باال را تهمیل کردی ببدازاینهه

شخصی  های ارز ، ارزیابی کنید که چادر خوانید میاین کتاب استفاده کنید. وقتی هر فصل را 

 باشد.یا متفاوت با موضوعات بح  شده میدرباره ازدواج مشابه  فهمتانو 

داشته باشید و تمایل به یادگیری را حفظ کنید. هد   زکه ذهن با کن  میمن شما را تشویق 

د به مراجبین بورای روابوط   های ارزشمنان در آموز  مهارتدرمانگرنهایی این کتاب کمک به 

که منجر  کنند می ایجادعاداتی را  کنند میرا تمرین  ها مهارتاین  همیشه. زوجینی که استمثبت 

 .شود میموفق  های ازدواجبه 

مناسوبی   مشواوره قبول از ازدواج  وقتی خواندن این کتاب به اتمام رسید، خواهید توانسوت  

 تواننود  موی زوجین  اج سیستمی از عادات است: با تمرین،براساس این عادات انجام دهید. ازدو

 ی را کسب کنند.بخش رضایتمدت سال  و رابره بلند
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 سپاسگزاری

 

. اول، کریسوتن ریود ادنوز    تشوهر کون    هوا  آنافراد زیادی هستند که باید برای خلق این کتاب از 

-برس  کوه موی    کرد تا به این باور ویراستار محلی که به من در ایجاد طر  کمک کرد و تشویا

توان  کتاب بنویس . دوم، کارآموزم امی هولت که به من کمک کورد توا تحایاوات اخیور دربواره      

اشوا اسهورتو که بوا ارائوه حمایوت و    کتاب را بیاب . همسرم ج در اینموضوعات متبدد موجود 

رتولینوو بورای   من کمک کرد. همچنین دوسوت دارم از بواب ب  به یادآوری پشتهار داشتن در کار 

بوازنگری         ً  نهایتوا  متبدد طی نوشوتن و فراینود ویراسوتاری تشوهر کون .       سؤاالتجواب دادن به 

میریام دیبری، دنیس البارگ و امی تریدول به من برای چگونگی افزودن محتووای مفیود    ها کننده

 به کتاب بازخورد دادند. از همه شما برای حمایت و راهنمایی سراسگزارم.
 


