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marriage, resilience and marriage  

 

Abstract 

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of and premarital education on 

attitude toward marriage, resilience, and marriage expectation in students of Tabriz University of 

Medical Sciences. Research method: The research method was semi-experimental with pre-test and 

post-test design with control group. The statistical population was students of Tabriz University of 

Medical Sciences who were undergoing undergraduate and doctoral programs. The subjects were 30 

people who were selected by random sampling among the students who were applying for these 

courses and The experimental and control groups were assigned to two groups of 15 pepole.The 

experimental group participated in six 60-minute pre-marriage and education sessions according to 

Angle and Wright method, and the control group did not receive any training. The data was collected 

using the psychometric scales of Bratan & Rosen's Marriage Attitude (1998), the resilience of Connor 

and Davidson (2003) and the marriage expectation of Jones and Nelson. To analyze the data in 

descriptive statistics (frequency distribution, mean and standard deviation) and inferential statistics, t-

test and covariance analysis were used. Finding: Multivariate analysis of covariance analysis showed 

that premarital education is effective on marital attitude (p=0/003, F=10/862), resilience (p<0/001, 

F=249/718) and marriage expectation (p<0/001, F=43/892). Conclusion: Therefore, it can be said that 

the use of this method of premarital education and counseling on the attitude toward marriage, 

resilience and marriage expectation has been effective. 
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 چکیده
رنامه آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت بر نگرش به ازدواج، ب اثربخشیهدف از پژوهش حاضر بررسی 

با طرح  یــــــشیآزما مهیروش پژوهش ن، انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. آوریتاب

 سال تحصیلیر جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز د .بود کنترل گروه با آزمونو پس آزمونشیپ

نفر بودند که  92ها به تعداد ای مشغول به تحصیل بودند. آزمودنیبودند که در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه 36-3۹

 85بودند انتخاب گردیده و در دو گروه  گیری تصادفی از میان دانشجویانی که متقاضی شرکت در این دورهبه روش نمونه

ای آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و قهیدق 62جلسه  6شدند. گروه آزمایش در نفری آزمایش و کنترل گمارده 

نگرش به  سنجیروانهای ها با استفاده از مقیاسرایت دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده

( 833۹)ازدواج جونز و نلسون و انتظار از ( 83۹3-8338)آوری کانر و دیویدسون ، تاب(8331) ازدواج براتن و روزن

توصیفی از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش  آمارها در بخش داده وتحلیلتجزیهآوری شد. جهت گرد

 نشان داد رهیچند متغ انسیکووار لیآزمون تحل یندهایبرآاستنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. 

( و انتظار از  =228/2p< ،۹81/043F) آوری(، تاب=229/2p= ،160/82F) بر نگرش به ازدواج آموزش پیش از ازدواج

 یبر روآموزش پیش از ازدواج  نیتوان گفت که استفاده از ایم نیبنابرا ؛بود مؤثر(  =228/2p< ،130/49F) ازدواج

  .است مؤثرو انتظارات ازدواج  آوریتاببه ازدواج،  دربارهنگرش 

  آوری، انتظار از ازدواجآموزش پیش از ازدواج، نگرش به ازدواج، تاب اژگان کلیدی:و

 ارجاع

مه آموزش پیش از بخشی برناثرا(. 9318) حسین. ،قمری کیوی و اسماعیل ،صدری دمیرچی ؛مسعود ،رضازاده

 ،آوری و انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تابنگرش دربارۀ ازدواجبر   ازدواج

9، 942-991. 

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 9318بهار و تابستان (. 47 یاپیپ) اول شماره. نهم ورهد
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 مقدمه

در میران قشرر . (Hawkins, 2018)باشردد ترین نیروی انسانی هرر جامهرم مریترین قشر و سازندهجوانان مهم

 موردتوجرمانرد هرم هارواره درصد جامهرم را تشرلید داده 01هوش شداختی  ازنظرجوان جامهم، دانشجویان 

در . (Pashib, SeyyedMoharrami, & Tatari, 2017)انرد جامهم بروده گذارانسیاستشداسان و جامهم

. برا (Qian & Lichter, 2018) اسرت آنرانانتخرا  زنردگی  تریناساسیترین و بین جوانان ازدواج مهم

نان بررای وارد شردن برم دانشرگاه و اشرسای  سر   توجم بم اهایت تحصیالت دانشگاهی و تااید اغلب جوا

.  از سروی (Armenia & Troia, 2017)هرای ازدواج تیییرر هدرد تحصیالت سبب شده بسیاری از مرال 

 ایگیرانمسرختهستدد هرم برخرورد  روروبمرهای مذهبی، اجتااعی و خانوادگی خود دیگر، جوانان با هدجا

 دهدد. نشان می آنان خواهیآزادیبا این تفلرات و 

پذیرد. توسهم و نوسازی در دنیای جدید با نگرش بم ازدواج و تشلید خانواده از عوامد مختلفی تأثیر می 

گردیررد در نگرررش بررم ازدواج  تیییرررباعرر   ،اجتارراعی اشرررادشرررایا اقتصررادی و  توجررمقابدتیییررر سررری  و 

(Armenia & Troia, 2017) هاینگرشهای بین نسلی در چدین تفاوت، شدهانجامهای . بر اساس پژوه 

-هرای اقتصرادیهرای نسرلی در مشخصرمو هم ناشی از تفراوت اییدهاتواند هم ناشی از تیییرات میازدواج 

-های بیشرتری را مریباشد هم بررسی و س   تحصیالت خاستگاه شهری ،آموزش، اشتیال ازجالماجتااعی 

تیییراتری آرام در  گسترده نیست، ولری نترایب بیرانگر موردم الهمطلبد. هرچدد دامدم تیییرات نسلی در محیا 

  . (Sayah & Hasani, 2018) استهای خانواده در ایران ویژگی

تواند نق  بسیار مهای در ازدواج داشتم باشد در هدار نگرش بم ازدواج، یلی از دیگر مواردی هم می

 پژوهشگران است موردتوجمن رویلرد ترین راهبردی است هم در ایمهم آوریتا  آوری است. تا 

(Kiani et al., 2005) .ترین تیییر یلی از مهم هددد.طی میمختلفی را در طول زندگی  هایدوره اشراد هاۀ

 متأهدیک انسان مجرد با  هایدغدغماست.  متأهلیگذر از زندگی مجردی بم  دهدمیهایی هم رخ نق 

 دهدمیرا آزار  آنان هاییدغدغمو  دهددایبسیار متفاوت است در حال حاضر جوانان زیادی تن بم ازدواج ن

های اقتصادی، تحصیلی و ...نبود مدبهی اعم از ششار اجتااعی مبدی بر تشلید خانواده و زندگی هردن، ششار

هددد هم یلی از راهلارهای ی را تجربم میهدد و استرس زیادرا دچار ششار می هاآننیاز جوانان  تأمینبرای 

در برابر مشلالت روانی  سازیمصوننوعی  آوریتا .  در وجود اشراد است آوریتا مقابلم تقویت 

-دارند تا اظهار می (0991)  0. ورنر و اسایتدهدمیاجتااعی بوده و هارهرد مثبت زندگی را اشسای  

                                                                                                                     
1. Werner & Smith 
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هایی از . مهارت(Werner & Smith, 1992) ااعی تقویت گرددهای اجتتواند با اشسای  مهارتآوری می

، مدیریت مداب ، توانایی رش  موان  موشقیت و توانایی مسئلمهای رهبری، حد قبید برقراری ارتباط، مهارت

؛ اندناودهآوری را در سرالمت و رشد اشراد بسرریار مهم قلاداد ای نق  تا شرواهد شسایدده .ریسیبرنامم

 حفظ سالمت  مدظوربمرا  آوریتا  پیشگیرانمو اقدامات  هم برخی روان شررداسرران راهبردها ایگونمبم

-ها و سررربکنیس بر این باورند هم آموختن مهارت (1111) 0ریویچ و شات .اندقرار داده تأهیدروانی مورد 

و باع  ارتقای سر   بهسیسرتی روانی و جسرای  دهدمیآور، سرالمت روانی را اشسای  های تفلر تا 

ها اشویی صبر و تحاد زوجین در برابر دشواریزن آوریتا  .(Reivich & Shatté, 2002) شروداشراد می

گیری است زن و شوهر با هم عهد شلد در حالزمانی هم یک ازدواج های زندگی مشتر  است. و بحران

یلی از  درواق  .هددد تا در هر تلخی و شیریدی هادیگر را هاراهی هددد و با هم بااندد و تا  بیاورندمی

در ازدواج و بهبود خلق و رشتار زناشویی و اشسای  توان مقابلم با مشلالت تواند نق  مهای عواملی هم می

. تحقیقات گذشتم (sadeghi & esmaeili, 2017)آوری است را قبد و بهد ازدواج داشتم باشد، تا 

شردی نق  مهای در ازدواج، رضایت زناشویی، روابا زوجین  آوریتا  هایویژگینشان داده است هم 

 Fredrickson & Joiner, 2002; Huber, Navarro, Womble, & Mumme, 2010; Neff)دارد 

& Broady, 2011)و  استهای حال حاضر در بین جوانان ترین مشلالت و چال . ازدواج یلی از مهم

-بیددد و از این انتخا  دوری میانایی الزم را در خود نایاغلب جوانان بم دلید شرایا اقتصادی ضهیف تو

تواند نق  شود و میهای خود میآوری شرآیددی است هم موجب آگاهی شرد نسبت بم تواناددیهددد. تا 

 . (Carlton et al., 2006)بسیار مهای در ازدواج جوانان داشتم باشد 

ها و باورهای مربوط بم باشد نگرش تأثیرگذارتواند بر ازدواج آوری مییلی از مواردی هم در هدار تا 

تحقیقات متهدد، عوامد مختلفی هم در ظرشیت ایجاد راب م  .(Segrin & Nabi, 2002)ازدواج است 

 ,Steinberg)اند. یلی از این متییرها، انتظار شرد از ازدواج است صایاانم نق  دارند را بررسی هرده

Davila, & Fincham, 2006) . ها و رضایت از واجد اهایت است هم پیامد جهتازآنانتظار از ازدواج

نتظار ا .(Downey, Freitas, Michaelis, & Khouri, 1998) دهدمیراب م زناشویی در آیدده را شلد 

ای نسبت بم بیدانمدهد بسیاری از اشراد انتظارات غیرواق از ازدواج مفهومی شداختی است و م الهات نشان می

ها و هابودهای زندگی قبد از تاام نقص هاآنازدواج و شریک زندگی خود دارند و انتظار دارند هم هاسر 

 ازجالمراب م،  هرقسات  نیترمهموست بیان هردندهم  .(Mazuquin, 2015) را پر نااید هاآنازدواج 

                                                                                                                     
1. Reivich & Shatté 
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( نشان 1112و هالاران ) 0ایپ .(Taylor, Lillis, LeMone, & Lynn, 2001)است  انتظاراتازدواج، 

 های تیییر یا هاه  باورهای غیرمد قی و انتظارات غلاهای آموزش پی  از ازدواج یلی از راهدادند برنامم

 & ,Van Epp, Futris, Van Epp)داری بر هیفیت ازدواج اشراد دارد و مهدی مؤثر تأثیراتاست و 

Campbell, 2008) .هاه  ازدواج و  ارتقای  مدظوربمهای آموزش پی  از ازدواج برنامم اثربخشی

است جسء محتوای اساسی برنامم  تأثیرگذار موشقگردد و عواملی هم بر ازدواج زندگی با هیفیت اجرا می

ازدواج  و بر راهلارهای انتخا  هاسر و آشدایی قبد از است هدددگانشرهتمشاوران در ارائم اطالعات بم 

مداخالت ناشی از مشلالت طالق، محققان و  جایبمگذشتم نشان داد  تحقیقات.  (H, 2010)دارد  تأهید

توان بر اهایت آموزش بدابراین می ؛هددد تأهیددرمانگران باید بر روی پیشگیری از مشلالت در ازدواج 

 & ,Markman, Floyd, Stanley) برد یپاز زندگی زناشویی  یآتپی  از ازدواج بر  رضایت 

Storaasli, 1988) مربوط بم ازدواج  مسائداند هم شقدان آموزش هاشی در مورد ها نشان داده. پژوه

ترین آوری، نگرش بم ازدواج و انتظار از ازدواج و ترس از عدم موشقیت در ازدواج از شای تا  ازجالم

ای قبد از هعواملی هستدد هم مالن است زندگی اشراد را قبد و بهد از ازدواج دچار مشلد هدد. لذا آموزش

ای این . هام(Taylor et al., 2001) ،  ناایدتواند تا حدود زیادی نق  مؤثری در این زمیدم ایفاازدواج می

 قرار بگیرد.  موردتوجمهای پی  از ازدواج عوامد شداختی و رشتاری باید در آموزش

ازدواج و انتظار از ازدواج آور، نگرش بم ازدواج بر تا  پی  ازهای بدابراین با توجم بم اهایت آموزش

نگرش دربارۀ بر   بخشی برنامم آموزش پی  از ازدواجدر پژوه  حاضر بر آن هستیم تا بم بررسی  اثر

این  روازاین آوری و انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پسشلی تبریس بپردازیم.، تا ازدواج

 :پژوه  درصدد است نا بم این پرس  پاسخ بگوید

بم لحاظ  آوری و انتظار از ازدواجتا  پی  از ازدواج بر نگرش بم ازدواج،برنامم آموزشی  آیا اثربخشی  

 آماری تفاوت مهداداری وجود دارد؟

  روش

آزمون پس-آزمونبا طرح پی  نیام تجربی نوع از آنی هامیشرض و اهداف بم توجم با حاضر پژوه  روش

بود. جامهم آماری هلیم دانشجویان دانشگاه علوم پسشلی تبریس بودند. پس از اخذ مجوز از دانشگاه علوم 

دانشجوی مجرد بم روش تصادشی  01، تهداد هدددگانمشارهتاز  رضایت آگاهانمپسشلی تبریس و هسب 

 . ساوی تقسیم شدندم طوربمصادشی بم دو گروه آزمایشی و هدترل ت صورتبمساده انتخا  شدند و سپس 

                                                                                                                     
1. Epp 
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در این م الهم شامد دانشجویان اشتیال بم تحصید در دانشگاه علوم  هدددگانشرهتهای ورود مهیار 

در سایر جلسات گروهی مشابم، دارا بودن سالمت هامد  زمانهمپسشلی تبریس، مجرد بودن و عدم شرهت 

در این م الهم شامد دانشجویان هم ازدواج ناموشق، اختالالت  هدددگانشرهتج های خروبود. مهیار

 و  اعتیاد بم مواد مخدر داشتدد، بود. شداختیروان

 ها آوری دادهابزار گرد

  1مقیاس نگرش به ازدواج

نگرش اشراد  گیریاندازههم برای  ایماده 10یک مقیاس ( 1،0991تن و روزنمقیاس نگرش بم ازدواج )برا  

از  ایدرجم 4را بر اساس طیف لیلرت  پاسخ خود هدددگانشرهتاست.  شدهگرشتمنسبت بم ازدواج در نظر 

ها ه. در ضان برخی مادهدددمیمخالفم( بیان  شدتبم= 0= مخالفم، 1= مواشقم، 0مواشقم،  شدتبم= 1)

های باالتر، نگرش مثبت را نسبت بم ناره 29-1 ها ازناره دامدم. شوندمی گذارینارهمهلوس  صورتبم

سدج  نگرش بم ازدواج  هایشاخصهای دیگر غلبم بر هاستی دهد. این مقیاس برای ازدواج نشان می

ودن پژوه  در راب م با ( این مقیاس را بم امید ایدلم مفید ب 0991)روزن  است. براتن و شدهدادهتوسهم 

بم  دانمینگرش بدبزیر مقیاس مربوط بم این پرسشدامم شامد:  4 هدد، گسترش دادند. ازدواج و روابا را اثبات

( 01-9ازدواج )بم  گرایانمواق نگرش  (، 1-۵ سؤاالتازدواج )بم  بیدانمخوشنگرش (، 4-0 سؤاالتازدواج )

دانشجو در مق    499این مقیاس بر روی . است( 02-00 سؤاالتازدواج )بم  انمیگراآل دهینگرش او 

( پایایی این  0999)براتن و روزن .  مقدماتی هدجاریابی شده است شداسیروان یهارشداسی در یک دوره

بم روش آلفای هرونباخ  ؛ و/1۵مقیاس را در دان  آموزان با شاصلم زمانی ش  هفتم بم روش آزمون مجدد 

 را 77/1باالی  مشابم هابستگی هایمقیاسهاچدین با هابستم هردن این مقیاس با  آنان. هردند گسارش 11/1

 .(Sayyah SS, 2018) هم نشان از روایی باالی این مقیاس است اندهردهگسارش 

   0دسونیویکونور و د آوریتاب اسیمق

 آوریتا  دمیدر زم 0979-0990 یداب  پژوهشم یدیپرسشدامم را با بازب نی( اCD-RIS) دسونیویدهونور و 

بم  هدددگانمراجهم ،یعاوم تیجاه در ش  گروه: اسیمق نیا سدجیروان هایویژگی یبررس ناودند. میته

دو گروه  و ریبا مشلد اختالل اض را  شراگ اارانیب ،پسشلیروان ییسرپا اارانیب م،یاول هایمراقبتبخ  

                                                                                                                     
1. Marriage attitude scale 

2. Braaten, & Rosén 

3. nner & Davidson resilience scale 
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 نیباورند  هم ا نیبر ا اسیمق نیا سازندگان است. شدهانجام پس از ضربم، مبتال بم اختالل استرس اارانیاز ب

جدا هدد و  یدیبال ریو غ یدیبال یهاآور در گروهتا  ریآور را از غاشراد تا  تواندیم خوبیبمپرسشدامم 

پرسشدامم  .(Mohammadi, 2006) شودمی هاربردهبم یدیو بال یپژوهش هایموقهیتدر  تواندمی

پدب  ( تانادرست هامالًصفر ) نیب یلرتیل اسیمق کیدارد هم در  میگو 1۵ دسونیویهونور و د آوریتا 

 یابیهدجار (0014) یمحادتوسا  رانیدر ا اسیمق نیا شود.یم یگذارناره 01۵-1( با دامدم تدرس شمیها)

 هایضریب ،0 میگو جسبم با ناره هد هر ناره ینخست هابستگ اسیمق نیا ییروا نییته یبرا شده است.

 .گرشتددقرار  یعامل دیمورد تحل یلفم اصلمؤبم روش  اسیمق یها میگو سپس را نشان داد. 24/1تا  40/1 نیب

 بیهرونباخ بهره گرشتم شد و ضر آلفایاز روش  دسونیویهونور و د آوریتا  اسیمق ییایپا نییته یبرا

 .(Mohammadi, 2006) بم دست آمد 19/1 ییایپا

    0مقیاس انتظار از ازدواج 

، ۵مخالفم تا  هامالً ،0از  لرتیل یادرجم ۵ اسیدهددگان از مقگساره است. پاسخ 41 یپرسشدامم حاو نیا

 ترنیینارات پا طورهلیبماست.  111و حداهثر آن  41حداقد ناره  نیبدابرا هددد؛یمواشقم استفاده م هامالً

از ازدواج است.  انمیگراآلدهیدهدده انتظار او نارات باالتر نشان دواجاز از دانمیدهدده انتظارات بدبنشان

خرده نارات باال در  نی. هاچددهددیرا نشان م انمیگراهم در حد وسا هستدد، انتظارات واق  ینارات

است  ترانمیگرااق و انمیگراآلدهیدهدده انتظارات انشان انمیگرااق و انمیگراآلدهیانتظارا هایمقیاس

بم  ییاست. پاسخگو تردانمیدهدده انتظارات بدبنشان ترنیینارات پا دانمیانتظار بدب خرده مقیاسدر  همدرحالی

و  1/79-1/11هرونباخ  آلفای اس،یهد مق یبرا( 0997) . جونس و نلسونبردیزمان م قمیدق 01آن حدود 

 یراب م مثبت مهدادار هاآن نیهاچد. (Jones & Nelson, 1997) را گسارش هردند 1/11 بیضر لونید

 نیا یهاگرا ییبر روا یشواهد عدوانبمنگرش عشق  اسیو مق نید ییگراکیرومانت اسینارات مق نیرا ب

شده است و با  هدجاریابی( در ایران 1101هالاران )این مقیاس توسا نیلفروشان و  پرسشدامم نشان دادند.

ی، هابستگی و تحلید واریانس چدد متییری تحلید شد. هاسانی درونی ها و نتایب تحلید عاملاستفاده از داده

آمد و  بم دست 90/1در شاصلم سم هفتم  باز آزماییو ضریب  11/1هرونباخ  آلفایاین مقیاس با استفاده از 

ابساری مهتبر و مداسب برای سدج   عدوانبمتوان از مقیاس انتظار ازدواج می طورهلیبمنتایب نشان داد هم 

 ,Nilforooshan, Abedi, Ahmadi, & Navidian)تظار از ازدواج در ایران استفاده هرد ان

2011). 

                                                                                                                     
1. Marriage Expectation Scale 
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 مداخالت

 .تیرا و انجد روش بم ازدواج از  یپ آموزش یاجلسم 2 پروتلد

 ایدقیقه 11خالصه جلسات آموزشی  -1جدول 

 آموزشی محتوای جلسات عناوین جلسات جلسه

 

 اول

 نشد یکی -

 هعاشقان صحبت -

 شبخشاز  حاصلآزادی  -

بیان اهداف شرکت در برنامه  –رس به دانشجویان آشنایی با افراد گروه و معرفی مد-

 ذکر سه مزیت ازدواج مانند حمایت عاطفی، مصاحبت،–آموزش پیش از ازدواج 

عاشقانه مانند  هایابراز جمله–پرسش درباره اهداف ازدواج  –صمیمیت جسمانی و ... 

 دوستت دارم در روابط

 دوم

 

 نکانو خدا دردادن  ارقر -

 ازدواج نپیما

 دهدفمنازدواج ارادی و  یک -

 شیرین نقطه یک دنکر اپید -

 رابطه در

های جلسه دوم در به سرفصل شد ودر  ابتدای جلسه دوم مباحث جلسه اول مرور 

که  مواقعیبررسی دیدگاه هر شخص در –بیان اهمیت وجود خدا در رابطه  -شامل:    

رهایی برای ماندن در نقطه مثبت بیان ابزا–انتظارات را طرف مقابل برآورده نکرده است 

 رابطه پرداخته شد.

 سوم

 

 تیشخصی هایتفاوت -

 نو ز دمر بین هایتفاوت -

 قعش ایزبانه -

در جلسات  شدهمطرحدر شروع جلسه از دانشجویان خواسته شد نکات مهم مباحث 

قبل را بیان کنند و در ادامه به آموزش مفاهیم زیر پرداخته شد: تفهیم وجود 

 ارائه جدول راهنمای زبان عشق–شخصیتی  هایویژگیفردی  هایتفاوت

 چهارم

 

 یافتهگسترش ادهخانو -

 طتباار اریبرقر -

 ضرتعا حل -

در ابتدای جلسه چهارم بازخوردی از فرایند جلسات آموزشی دریافت کرده و به آموزش 

ارائه قواعد بحث  –بیان نحوه تبدیل مشاجره به بحث معمول  -مباحث زیر پرداختیم: 

 کردن با طرف مقابل

 نجمپ

 عاطفی(صمیمیت هیجانی)-

 نیجسما صمیمیت-

 تخیان -

تکمیل عبارات جدول درباره  -در جلسه چهارم به آموزش مطالب زیر پرداخته شد: 

تواند رخ زایی که در زندگی زناشویی میبررسی موارد منفی و آسیب –نزدیکی عاطفی 

درخواست فهرست کردن شش  –های مشخص برای ارتباط با دیگران ایجاد مرز–دهد 

 برند.سرگرمی که از آن لذت می

 ششم

 لیما رموا -

 جازدوا افهدا -

 عشق تشآ داشتننگه ورشعله -

لزوم تقویت توانایی در زمینه مدیریت پول و  -  شدهمطرحدر جلسه آخر مطالب زیر 

–ها و افکار در مورد ازدواج بیان ایده – وخرجدخلمدیریت  هایمهارت –امور  مالی 

هایی از زندگی که نیازمند رشد توجه به حوزه –توجه به محتوا، آهنگ و زبان بدن 

های تحقیق آزمون پرسشنامهاخذ نمرات پس منظوربهبیشتری است و در پایان جلسه 

 اجرا گردید.

 اجرای پژوهش  یوهش

 هایردههااهدگی با دانشجویان برای حضور در  مدظوربمبهد از مشخص شدن گروه آزمای  و هدترل      

 هایردهدقیقم در  21ای یک جلسم و بم مدت آموزش پی  از ازدواج، مقرر شد گروه آزمای  هفتم

ها در آزمون از هر دو گروه پرسشداممت نارات پی دریاش مدظوربمآموزش پی  از ازدواج شرهت هدد. 
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ای جلسم 2پروتلد  هاآموزشحضور پژوهشگر اجرا شد. با هدف انجام مداخلم برای تهیین اثربخشی 

پروتلد  در حقیقتآموزش پی  از ازدواج بم روش انجد و رایت توسا خود پژوهشگر آموزش داده شد. 

هتابی بم چاپ رسیده است. این پروتلد بسیار جام  و  ای مشاوره پی  از ازدواج طی یکش  جلسم

. زمان مدسجم است و ابسارها و شدون بسیار زیادی در هر مرحلم از مشاوره پی  از ازدواج مهرشی ناوده است

ای یک جلسم در مرهس مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پسشلی تبریس اجرا شد. دقیقم و هفتم 21هر جلسم 

آزمون از هر دو نم آموزشی دریاشت نلرده و بهد از اتاام جلسات آموزشی نارات پسگوگروه هدترل هیچ

( اریمه انحراف و نیانگیم) یفیتوص آمار یهاکیتلد از استفاده با پژوه  از حاصد یهاداده گروه اخذ شد.

 نرم توسا و( کیرویشاپ آزمون و باهس ن،یلو آزمون ،یریمتی چدد انسیهووار دیتحل) استدباطی آمار و

 .شد وتحلیدتجسیم 02 نسخم spss اشسار

 مالحظات اخالقی

اجازه داشتدد هر زمان هم ماید بودند از  هدددگانشرهته است. هام اصول اخالقی در این مقالم رعایت شد

محرمانم  آناندر جریان روند پژوه  بودند. اطالعات  هدددگانشرهتپژوه  خارج شوند. هاچدین هام 

 هم یاهدددهشرهت. شد گرشتم هدددگانشرهت از آگاهانم تیرضا پژوه  یاجرا از  یپ ؛شد داشتمنگم

 شرهت پژوه  در وجمچیهبم هرد،یم مقاومت هردن شرهت یبرا ای هردیم رد را پژوه  در شرهت

 استفاده در یامانتدار ازجالم پژوه  انیجر در پژوه  در اخالق بم مربوط نلات یطورهلبم. شدینا داده

 تیرعا ها،داده یگردآور در یاخالق یهاارزش تیرعا گران،ید از یقدردان ،یاستدادده در قتد مداب ، از

 .دیگرد اعاال پژوهشگران توسا شده یریگناونم اشراد یخصوص میحر

 هایافته

گین و انحراف استاندارد سن در گروه آزمون با گروه هدترل بود. میانپس-آزمونطرح پژوه  حاضر پی 

 بود. 21/14±97/1و  41/1۵±91/0آزمای  و هدترل بم ترتیب 

 توصیفی سن در دو گروه آزمایش و کنترل آمار. 1جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش مؤلفه

 60/04±3۹/0 40/05±31/8 سن

-دواج در گروه گواه و در مرحلم پستوصیفی نشان داد بیشترین میانگین در متییر انتظار از از آمارنتایب 

 (.0آزمون بوده است )جدول در گروه گواه و در مرحلم پی  آوریتا آزمون و هاترین میانگین مربوط بم 
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و انتظار از ازدواج در دو  آوریتابتوصیفی مربوط به نگرش به ازدواج،  آمار. 1جدول 

 گروه گواه و کنترل
 انحراف استانداردمیانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 آزمایش نگرش به ازدواج

 

 8/94±84/۹9 85 آزمونپیش

 8/48±21/02 85 آزمونپس

 5/01±59/62 85 آزمونپیش کنترل

 4/0۹±23/49 85 آزمونپس

 آزمایش آوریتاب

 

 4/08±4۹/39 85 آزمونپیش

 9/46±11/26 85 آزمونپس

 4/06±52/16 85 آزمونپیش کنترل

 0/01±۹۹/22 85 آزمونپس

 آزمایش انتظار از ازدواج

 

 6/01±65/16 85 آزمونپیش

 9/5۹±۹2/89 85 آزمونپس

 5/98±10/02 85 آزمونپیش کنترل

 1/01±0۹/62 85 آزمونپس

ض برای توان بیان هرد شر، بدابراین میاست 1۵/1باالی  داریمهدیلوین نشان داد س    شرضپی نتایب 

 (.4ها برای هر سم متییر رعایت شده است )جدول واریانس

برای متغیرهای نگرش به ازدواج، انتظار ازدواج و  لوین آزمون فرضپیشنتایج . 1جدول 

 آوریتاب
 متغیرها df2 df1 F داریمعنی سطح

 نگرش ازدواج 342/0 8 01 790/7

 انتظار از ازدواج 220/2 8 01 969/7

 آوریتاب 493/2 8 01 921/7

-مهدیترین ریشم روی اثر پیالیی، المبدا ویللس، اثر هتلیدگ و بسرگ یهر چهار آماره یهدنتایب نشان داد 

هم روش مداخلم بر ترهیب خ ی توان بیان هرد بدابراین می ؛(۵( )جدول >110/1Pدار بوده است )

 ها وجود دارد.گروهبین  داریدیمه هایتفاوتبوده است و  مؤثرهای وابستم متییر

 آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیرینتایج . 1جدول 

 F مقادیر هاآزمون
df 

 هافرضیه
df 

 خطا
-سطح معنی

 داری
 اندازه اثر

 320/2 >228/2 06 9 156/۹3 320/2 اثر پیالیی

 320/2 >228/2 06 9 156/۹3 231/2 المبدا ویلکز

 320/2 >228/2 06 9 156/۹3 084/3 اثر هتلینگ

 320/2 >228/2 06 9 156/۹3 084/3 یترین ریشهبزرگ
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 اثر اندازه، P=110/1برنامم آموزشی پی  از ازدواج بر نگرش بم ازدواج ) اثربخشینتایب نشان داد 

-( مهدی=dباال اندازه اثر، >110/1P( و انتظار از ازدواج )=dباال اندازه اثر، >110/1P) آوریتا (، =dباال

 (. 2ست )جدول دار بوده ا

آوری و انتظار از ازدواج در . نتایج کوواریانس برای سه متغیر نگرش به ازدواج، تاب1جدول 

 دو گروه آزمایش و کنترل

 متغیر
مجموع 

 مجذورات
df مجذور میانگین F 

سطح 

 داریمعنی
 اندازه اثر

 01۹/2 229/2 160/82 400/8 8 400/8 نگرش به ازدواج

 320/2 <228/2 ۹81/043 893/81 8 893/81 آوریتاب

 683/2 <228/2 130/49 300/3 8 300/3 انتظار از ازدواج

 گیرینتیجه و بحث

آوری و ، تا نگرش دربارۀ ازدواجبر   بخشی برنامم آموزش پی  از ازدواجهدف از پژوه  حاضر اثر

 . انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پسشلی تبریس بود

-ازدواج بر نگرش بم ازدواج اثر مثبت داشتم است. یاشتمنتایب پژوه  نشان داد برنامم آموزشی پی  از 

یاشد. هاسو می Gibbons Caya (2010)( و 1107هاوه شیروز و صارم )های پژوه  حاضر با پژوه  

 اثرگذارهای سبک زندگی بر نگرش بم ازدواج ( نشان داد هم هام مؤلفم1107نتایب م الهم شیروز و صارم )

بیان هرد از مدظر  طوراینتوان در تبیین این یاشتم می .(Kavehfirouz & Sarem, 2017)بوده است 

، در شرایا یادگیری نیس شودمیاشراد در مورد ازدواج اصالح  هاینگرشرویلرد شداختی رشتاری، وقتی 

شود تر و تیییر نگرش میها بم مدت طوالنیتدوع ایجاد هرده و سبب تثبیت یادگیری و حفظ و بقای آموختم

هم با سرعت بیشتر بهتر بیاموزند و احساس رضایت بیشتری در راب م با  دهدمیو بم شراگیران این املان را 

تواند بر نگرش های پی  از ازدواج میای و هالاران بیان هردند هم آموزشهساوه  .ازدواج داشتم باشدد

های پی  از ازدواج گفت آموزش توانبم نتایب تحقیق حاضر می پی  از ازدواج اثر مثبتی بگذارد. با توجم

 های مداسب بم درستی نتایب سودمددی بر نگرش بم ازدواج داشتم است.بم هاراه مدل و تئوری

ر ت بیق این اثر مثبت داشتم است. د آوریتا هاچدین یاشتم نشان داد برنامم آموزشی پی  از ازدواج بر 

از:  اندعبارتهای مشتر   اشراد تا  آور هم ویژگیتوان گفت هم ها با اهداف پژوهشی مییاشتم

خو  و روابا خو  با  مسئلم خودمختاری باالتر، استقالل، هادلی، تههد بم هار، جدیت، مهارتهای حد

سهی در بهره جستن از این  های دشوار قرار گرشتم ودر اولویت اشراد گروه آزمای  در موقهیت هاساالن

چدین نتایب این تحقیق با . هم(Salimavi Khoshab A, 2012) تیییر برای اشسای  بازدهی خود دارند 

های پژوه . (Salimavi Khoshab A, 2012)هاسو است  ;(1101هالاران )سلیاانی خشا  و 

های خانوادگی بررسی آوری را از ابهاد مختلف و بیشتر از جهت روابا میان شردی و تهامدموجود تا 
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 هایمهارتدده هارهرد مثبت زندگی و اشسای  تسهید هد عدوانبمآوری را هرده و نتایب، عدصر تا 

 استدر این حوزه  شدهانجاماجتااعی مهرشی هرده است هم نتایب پژوه  حاضر در راستای تحقیقات 

(Kaveh, 2016) .آوری نق  مهای در موشقیت یک اران نشان دادند هم تا سلیاانی خشا  و هال

توان عدوان هرد هم آموزش و آمده می بم دستراب م زناشویی در قبد و پی  از ازدواج دارد. در تبیین نتایب 

 هایی از قبید قراردادن خداوند در هانون پیوند ازدواج،مشاوره پی  از ازدواج بم روش انجد و رایت با مولفم

نتخا  بهد از بخش ، اطایدان از رشتار خداوند در قبال خود و برقراری جریان عشق نسبت بم احساس ا

خا سیر رشدی را از خ ر بم آوری در بین دانشجویان و گروه آزمای  های تا خداوند در باال بردن مولفم

 دهای سازگارانمق   هرده و بم رغم وجود شرایا ناگوار بم پیام شداختیروانرشتار های مشلد زا وآسیب 

شود هم هام تصایاات و . با قرار دادن خداوند در هانون پیاان و راب م این املان شراهم میدهدمیسوق 

اعاال در جهت امور مدبرانم و صحی  هدایت شود و در یک راب م پر جدب و جوش هم خداوند را خالق و 

 .(Kaveh, 2016) گیرندشود، قرار میدهدده شداختم مینجات

 برنامم آموزشی پی  از ازدواج بر انتظار از ازدواج اثر مثبت داشتم است.عالوه نتایب پژوه  نشان داد بم

و رمانتیک  دانمیبرواق یغ دار بر انتظاراتآموزش نظام تأثیر( در پژوه  خود 1111) 0شارپ و گانونگ

داری انتظارات مهدی طوربمدانشجویان هالب را بم اثبات رساند و نشان دادند هم دانشجویان در اثر آموزش 

با ارائم  هاآموزشاین . (Sharp & Ganong, 2000)و رمانتیک خود را تهدید ناودند  بیدانمغیرواق 

هم  ییامدهایپشود بر روی هم در طول راب م ایجاد می مؤثرهایی عیدی برای حفظ ساختارهای مثبت و روش

 قیاز طر ایار خاص، حاصد از رشت هایپاداشاطالعات درباره تجار ،  قیاز طر هددیم تجربم ایشرد مشاهده 

های بار و . نتایب پژوه  حاضر با پژوه گذاردیم تأثیرها بم رشتار خاص بر انتظارات شرد واهد  تیتقو

( هاسو است 1107هالاران )( و پاشیب و 1114) 0من و اسشام(؛ سیلی111۵) لونید(؛ 1101) 1سیاونس

(Barr & Simons, 2012; Dillon, 2005; P, 1994; Pashib et al., 2017). 

بر مفاهیم اساسی برای حاایت  تأهیدتوان گفت هم آموزش و مشاوره پی  از ازدواج با بیین نتایب میدر ت 

شردی و شخصیتی، ترسیم اهداف عیدی برای انتظارات شخصی،  هایتفاوتعاطفی و اشسای  آگاهی اشراد از 

هر شخص در حوزه  هایهای عیدی و ساختارمدد برای حفظ وجوه مثبت راب م، بررسی دیدگاهارائم روش

مدد شدن از نتایب آن، ایجاد شضایی برای نگاه و بهره نفسعستهای دستیابی بم انتظاراتی هم دارند، بیان راه

های ارتباطی مختلف و لسوم ترسیم هردن بم امور و شرایددهای جاری از دیدگاه طرف مقابد، تفهیم سبک

یی در با  انتظار از ازدواج را شلد داده و ب م زناشواز را تیرضا وهای مشتر  در روابا پیامدها مرز

                                                                                                                     
1. Sharp & Ganong 

2. Barr & Simons 

3. Silliman & Schumm 
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شود گیرد میشلد می هاآنموجب در  این مهم هم رشتار اشراد بر اساس انتظارات 

(Jamshidiannayini Y, 2015; Silliman & Schumm, 2004). 

بیشتر  هدددگانشرهتهای آتی با استفاده از تهداد شود هم در پژوه پیشدهاد می شداختیروانبم لحاظ 

آوری و انتظار از ازدواج پرداختم شود. روش در بهبود نگرش بم ازدواج، تا تر روایی این بم ارزیابی دقیق

های های پی  از ازدواج بم مشاورها، روانشداسهاربردی با توجم بم مسایای مختلف آموزش ازلحاظهاچدین 

و  آموزش پی  از ازدواج را برای بهبود لردیروشود هم این پیشدهاد می درمانیخانوادهحوزه ازدواج و 

توان بم محدود بودن حجم های پژوه  حاضر میاشسای  ازدواج سالم در جامهم استفاده هددد. محدودیت

در  سؤاالتدشوار بودن هدترل اثر انتقال بم علت یلسان بودن  ناونم پژوه  بم دلید آزمایشی بودن تحقیق،

م دسترسی هامد بم اشراد گروه ، عدهاآموزشای بودن آزمون و اثر تارین بم دلید دورهآزمون و پسپی 

 برای انجام م الهات پیگیری و محدودیت شرهدگی و جیراشیایی خاص برای تهایم نتایب اشاره هرد.

اشراد در آستانم ازدواج از انتظارات م لو  و  یآگاه یهااز راهتوان گفت گیری نهایی مینتیجم عدوانبم

-آموزش رسدیو بم نظر م استاشراد  نیا ژهیو یآموزش یاهاستفاده از دوره ییزناشو یزندگ از نام لو  

  یاشسا دمیزم نیدان  شرد را در ا توانددیناوده و م فایراستا ا نیرا در ا یاز ازدواج نق  مها  یپ یها

ها هددد و هر یک از دیدگاههای خاصی از مفاهیم اشاره میپی  از ازدواج بم جدبم . مشاوره و آموزشدهدد

.  نتایب این پژوه  اندیاشتمگسترش میان شردیهای قبد از ازدواج و توجم بم روابا بر آگاهی تأهید مدظوربم

 ها نفر مؤثر باشد. تواند در بهبود شرایا ازدواج میلیونهای دیگر میو پژوه 

 تشلر و قدردانی

مصو  دانشگاه م تربیتی علو آقای مسهود رضازاده گروه ی هارشداسی ارشدنامماناین مقالم، حاصد پای

هرم در اجررای  و دانشجویان مردیران محتررم ،مسؤولین، موردپژوه بوده است. از واحدهای  محقق اردبیلی

 .آیدایرن پرژوه  هالراری ناودند، تشلر و قدردانی بم عاد می

 حامی مالی

سی، دانشگاه محقق نویسدده اول در گروه علوم تربیتی، دانشلده علوم تربیتی و روانشدا ناممپایاناین مقالم از 

 است.  شدهگرشتماردبیلی، اردبید 

 مشارکت نویسندگان

شداسی: تاام نویسددگان؛ تحلید: تاام نویسددگان؛ تحقیق و بررسی: : تاام نویسددگان؛ روشسازیمفهوم 

نویس: مسهود رضازاده؛ ویراستار و نهایی سازی متن: اسااعید صدری تاام نویسددگان؛ نگارش پی 

 ظارت و مدیریت پروژه: حسین قاری هیوی.دمیرچی؛ ن

 تعارض در منافع

 بدابر اظهار نویسددگان، این مقالم تهارض در مداش  ندارد.
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 سپاسگزاری

هددده در پژوه  تقدیر و تشلر شرهت و اشراد تبریسداندد از مراهس مشاوره شهر الزم می خود برنویسددگان 

 ناایدد. 
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