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 مقدمه

ای پایدار، صمیمی و توأم با عشق و محبت از مهمترین دالیلی است که به برقراری رابطه نیاز

دهد و بر همین اساس سرانجام هر زن و مرد را به سمت انتخاب شریک و ازدواج سوق می

(. اگرچه 9339نسب، اند )حیدریبار ازدواج کرده جمعیت دنیا حداقل یک %19که بیشتر از 

اد ها است، اما اختالل در ایجزدیک منبع شادی و رضایت بسیاری از انسانروابط صمیمانه و ن

زاترین رخدادهای زندگی هر انسانی باشد )تاشیرو و تواند یکی از استرسروابط نزدیک می

(. همچنین از الزامات یک ازدواج موفق، تحول زوجین در زمینه رشد فردی 2993، 9فرازیبر

(PGIمی )،2(. اقدام برای رشد فردی9331 نقل از جعفری، ،9331 باشد. )دشتی و علوی 

(PGI( که توسط روبیتشک )مفهوم9113 ) سازی شده است، نوعی درگیری فعال و

اشد. بقصدمندانه در فرایند رشد فردی و همچنین در فرایند تغییر و رشد به عنوان یک فرد می

 مل شناخت، رفتار، نگرش ویافته است که شاهای گسترشای از مهارتاس مجموعهاین مقی

یتشک دهد )روبشود که یک فرد در هر یک از تجربیات زندگی از خود نشان میانگیزش می

ای است که نمایانگر عالقه و توجه فرد به (. اقدام برای رشد فردی سازه2991، 3و آشتون

اقعی و تواند برای رفتارباشد. اما میرشد و تغییر در زندگی شخصی خودش به طور کل می

ای به عنوان سازه PGIتوان به های خاصی از زندگی نیز کاربرد داشته باشد. میدر حیطه

که بر روی  ایو آگاهی ی نگریست، کنترلفراشناختی، نوعی آگاهی و کنترلِ درگیری عمد

کند های زندگی عمل میی رشد در تمام حیطهدهندهها و رفتارهای ارتقاءشناخت

ه فمندانگیری به سمت درگیری فعاالنه و هدی نوعی جهتدهندهنشان ( و9113)روبیتشک، 

ی تغییر، های شناختی )همچون انگیزهشامل مؤلفه PGIباشد. در فرایند جستجوی رشد می

دانش در مورد فرایند تغییر و کارایی مرتبط با فرایند تغییر( و فرایند رفتاری )همچون اهداف 

، شود )روبیتشکریزی جهت نیل به آن اهداف( میرحکلی مربوط به تغییر شخصی و ط
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-شده برای ارتقاء خود در حیطههای کسبای از مهارت( و مجموعه2991، 9؛ مارتین2993

د باشد که به صورت مشترک وارباشد و تلفیقی از چهار مؤلفه میهای مختلف زندگی می

 (. 2992، 2روبیتشک شود نه متناوب، تا رشد شخصی را بهینه کنند )توئن وعمل می

گیری ی رشد، جهتبه متغیرهای مختلفی همچون شیوه PGIمطالعات نشان داده که 

ای و هویت های حرفه(، کاوش9111شناختی )روبیتشک، نقش جنسیتی، بهزیستی روان

-(، الکلیسم والدین، عملکرد خانواده و سالمت روان9111، 3شغلی )روبیتشک و کوک

(، 2999، 1(، معنویت و مذهبی بودن )کالدول9111، 4شوبکشناختی )روبیتشک و کا

(، خودکارآمدی، سالمت روان و 2999، 1عملکرد خانواده چندبعدی )ویتاکر و روبیتشک

 ( ارتباط دارد.2997، 7یمی و مابیکوجرفتار خطرپذیری )اوگون

میزان باالی نارضایتی زناشویی و افزایش آمار طالق در کشورهای غربی، متخصصان 

خانواده را بدان داشته است که در جامعه قبل از اینکه به فکر کاهش نرخ طالق از طریق 

ی امکانات موجود های اخالقی باشند، با بکارگیری همهایجاد موانع قانونی یا محدودیت

د ای از زندگی برسنجهت حمایت از زندگی مشترک، مانع از آن شوند که زوجین به مرحله

 یتعارضات زناشویی و خواهان طالق شوند. به نظر این متخصصان، ارائهکه ناتوان از حل 

هزینه دستیابی به این هدف های آسان و کمها و آموزش پیش از ازدواج یکی از راهمشاوره

های (. تحقیقات نشان داده است افرادی که در برنامه2999سیلیمن، بنیامین، شامن، باشد )می

کنند، از رشد ارتباطی بهتری، تبادالت مخرب کمتر و میآموزش پیش از ازدواج شرکت 

(. 2991نورول، ها کمتر است )حمایت بیشتری برخوردارند و همچنین آمار طالق در آن

 یدهد که زوجین برای ازدواج آماده نبوده و رابطهها بدین دلیل رخ میبسیاری از طالق
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-داده است که بسیاری از افراد برنامه (. همچنین، تحقیقات نشان2999اولسون، خوبی ندارند )

(. نتایج تحقیقات 2994الرسن و اسملی، ) دارندهای آموزشی پیش از ازدواج را دریافت نمی

های کنندگان در آموزش( نشان داده که شرکت2991مارکمن )استنلی، آماتو، جانسون و 

ازدواج و سطوح  پیش از ازدواج به طور معناداری سطوح باالتری از رضایت و تعهد در

استنلی، آماتو، جانسون و مارکمن، تری از تعارض و کاهش نرخ طالق را نشان دادند )پائین

2991.) 

مود: توان به سه دسته تقسیم نها توجه کرد را میهایی که باید قبل از ازدواج بدانشاخص

ها، هر یک از زوجها یا منابع بالقوه و بالفعل ی هر یک از زوج. عوامل مربوط به تاریخچه9

های هایی چون احترام به خویشتن، اعتماد به نفس، برخورداری از مهارت. صفات و ویژگی2

های مقابله با ها و شیوهها، نگرش. نظام ارزشی زوج3ارتباطی، سالمت جسمی و روانی، و 

 (.9331ستوده و بهاری، های حل مسئله )استرس و مهارت

رای هایی بشدیدی در روابط انسانی دارد، یافتن روش فیاز آنجا که طالق تاثیرات من

( 9133)  9ی توجه است. مارکمن، فلوید، استنلی و استوراسلیپیشگیری از طالق شایسته

 یاند که بجای مداخالت ناشی از مشکالت طالق، محققان و درمانگران باید بر روگفته

(. 9133، وید، استنلی، استراسلی، فلمارکمنکید کنند )پیشگیری از مشکالت در ازدواج تأ

و آموزش پیش از ازدواج بر رضایت آتی از زندگی   توان بر اهمیت مشاورهبنابراین می

قدان اند که فها نشان دادهزناشویی و مشکالت زناشویی و متعاقباً طالق پی برد. پژوهش

ها و مالکآموزش کافی در مورد مسایل مرتبط با ازدواج، اطالعات ناکافی زوجین، 

باورهای نادرست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباط ضعیف، ترس از عدم موفقیت در 

ی اترین عواملی هستند که ممکن است زندگی زوجین را دچار مشکل عدیدهازدواج از شایع

تواند تا حدود زیادی نقش مؤثری را در این زمینه های قبل از ازدواج میکند. لذا آموزش

ی مراجعان را (. جدای از این موارد، مشاوران باید انگیزه2993کرون و هینکل، ) ایفا نماید

ی پیش از ازدواج مد نظر داشته باشند. مشاوران بر شرکت در مداخالتی همچون مشاوره
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ی هها برای مراجعه به مشاوری مراجعان را با توجه به دالیل آنتوانند انگیزهپیش از ازدواج می

و  جانسونی پیش از ازدواج تحربک کنند )و بحث در مورد مزایای مشاوره پیش از ازدواج

 (. 9333موری، 

های پیشگیری از ریزیهای اساسی در برنامهاز اولویت های پیش از ازدواجآموزش

های فردی و خانوادگی، کاهش میزان طالق و افزایش میزان رضایتمندی از نابهنجاری

(. هدف نهایی آموزش پیش از ازدواج، کمک به 9337امیدوار، ) باشدمیزندگی زناشویی 

اکی از ها حاستحکام و ثبات ازدواج، کاهش نرخ طالق و ارتقاء کیفیت ازدواج است. یافته

زدواج موفق و نقش ثر و تاثیرگذار در ای عوامل مؤها با مطالعهآن است که در این آموزش

ندگی زناشویی به راهکارهایی کاربردی جهت مین سازگاری و رضایت از زاین عوامل بر تأ

انتخاب همسر مناسب و ازدواج موفق و همچنین جلوگیری از سرخوردگی در زندگی 

زناشویی زوجین و بررسی ابعاد و عوامل آن از طریق شناخت متقابل زوجین، درک نیازهای 

ادقی، د صمیرمحمشود )طرفین، تفاهم متقابل، عشق و محبت و تعهد متقابل پرداخته می

ش ارائه گردید بر ای پیش از ازدواج که در این پژوه(. بنابراین، در جلسات مشاوره9333

کید گردید، عواملی که تحقیقات نشان داده است که بر همسرگزینی و عوامل مختلفی تأ

 شود:باشد، در زیر ذکر میرشد فردی افراد در ازدواج حائز اهمیت می

سنتی و مدرن یکی از نکات مهمی است که باید در آموزش کید بر تفاوت بین ازدواج تأ

های پیش از ازدواج مد نظر قرار داد. امروزه ازدواج به عنوان سنت چندان مطرح مهارت

زناشویی  شود و این نوع رابطه انتظارتنیست، بلکه به ازدواج به عنوان یک رابطه نگریسته می

(. انتظارات یکی 9337امیدوار، اد کرده است )ای را از ازدواج ایجمتفاوت و حتی غیرمنطقی

مام روابط شود. در تاز ابعاد شناختی است که با تحریف در آن باعث آشفتگی زناشویی می

تار شوند که این انتظارات بر رففردی افراد با انتظارت مشخص و معینی وارد رابطه میبین

ای را نسبت ینانهبافراد انتظارات غیرواقعگذارد. اکثریت ثیر میی مثبت و منفی تأها به شیوهآن

از  هایی که قبلها انتظار دارند که همسرشان تمام خالء و نقصبه شریک زندگی دارند. آن

 (.9337امیدوار، اند را برطرف سازد )ازدواج داشته
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در ایجاد  یعوامل مهم 2های شناختیو تحریف 9، افکار غیرمنطقیشناختی مطابق با مدل

دهد که عوامل شناختی و ها نشان میشناسانه هستند. پژوهشو تداوم رفتارهای آسیب

نقش . (2991فرش، ) ها با کیفیت رابطه زناشویی و  پایداری ازدواج رابطه داشته استنگرش

های زیادی به شناسایی نقش شناخت در روابط صمیمانه اهمیت زیادی دارد. اخیراً بررسی

تین، باکم، اپساند )زوجین در تالش برای درک آشفتگی زناشویی پرداخته هایشناخت

ی تفاوت دهندهاالشخاصی نشانهای زناشویی و بین(. مطمئناً تعارض9131سایرز و شر، 

 ها ممکن استهای زوجین است. در تعارضات شدید و روابط آشفته، این تفاوتدیدگاه

اند که در روابط فاقد رضایت، افراد در ن دادهتر نماید. بسیاری از مطالعات نشامشخص

ها و (. دیدگاه9117ایکس و سیمپسون، تری دارند )شان متفاوت هستند و فهم پائینادراکات

ولو، گاتری و نی یک تعارض در تبادالت زوجی نقش مهمی دارند )افکار گوناگون درباره

ض رابطه وجود دارد. همچنین (. بین احساسات منفی، سازگاری زناشویی و شدت تعار9133

متقابلی وجود  یتحقیق نشان داده است که بین افکار، رفتار تبادلی و کارکرد زناشویی رابطه

 (. 2999سیالرز، رابرت، لئونارد و دان، دارد )

رضایت  و ی بین زوجین اهمیت دارد و عاملی مهمی در موفقیتنکته دیگری که در رابطه

یک ازدواج  برایباشد. ثر میاشد، ارتباط و تبادل مؤبو رشد زندگی زناشویی می

(. 2997کاراهان، بخش زن و شوهر نیازمند برقراری ارتباطی مؤثر و کارآمد هستند )رضایت

قوی  یکنندهبینید، ارتباط زناشویی پیشدهنها نشان میطور که بسیاری از پژوهشهمان

ها، عقیده دارند درمانگران و هم زوج(. هم 9371پور، عبادتکیفیت زناشویی است ) برای

رده است خوهای شکستترین مشکالت در ازدواجترین و مخرِّبکه مشکالت ارتباطی شایع

ی ناخشنودی و (. ارتباط زناشویی ماهیتاً سرچشمه عمده2991سوزان، کیت و راشل، )

ا ی و مراقبتی بی حمایت(. بنابراین، ایجاد یک رابطه9333گالسر، است ) 3تعارضات زناشویی

                                                           
1. irrational beliefs 

2. cognitive distortion 

3. marital conflict 
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-باشد و همچنین پیشافراد مییکی از اهداف اساسی برای بسیاری از  شریک عشقی

بنابراین، در (. 2997بامایسنر، زل و تایس، ی مهمی برای سالمت و بهزیستی است )کنندهبینی

های ارتباطی و حل مسئله( تبحر ها )بخصوص مهارت، زوجینی که در مهارتروابط صمیمانه

ظارات مثبت تی دارند، بهتر قادر هستند تا تجاربی را بیافرینند و مدیریت کنند که انبیشتر

 (. 2994ناتلی و کارنی، مکید کند )بینانه( را تأی)واقع

دهنده در ازدواج اهمیت بسیاری هشدارهای پیش از ازدواج، توجه به عالیم در آموزش

یا  های شناختیها تحریفشود. یکی از آنهای وسیعی تواند شامل حیطهدارد. این عالیم می

به طور خاص انتظارات و باورهای غلط در مورد ازدواج و همسر است که ذکرش رفت. 

ی کارآمد است و باید این باورها را اصالح نمود باورهای غلط و مخرب سمی برای رابطه

اج است. یک دهنده برای ازدوترین عوامل هشدارکی دیگر از مهم(. اعتیاد ی2991بک، )

کارانه و محتاطانه این است که زندگی حداقل دو نفر تحت تأثیر فرض منطقی اما محافظه

 -ندهایی که به او نزدیکترین هستشخص معتاد و آن -گیرد. روی هم رفتهفرد معتاد قرار می

درصد افراد جامعه انتظار  99 درصد جمعیت و یا تقریباً 92تا  1در بعضی مواقع چیزی حدود 

شان بر اثر اعتیاد تجربه کنند. فردی که در مرکز های جدی را در زندگیرود که آسیبمی

اعث ی اعتیادی بیابد. رابطهسیستم اعتیادی قرار دارد، خود را درگیر یک وضع دشوار می

ها شامل شغل، خانواده، دوستان، بدن شود. این رشتههای پیوندی فرد میحذف و قطع رشته

ه شود و تمام این پیوندها بینده، شریک زندگی، سرگرمی و ورزش و ... میفرد، گذشته، آ

وند که زندگی ی پیترین رشتهشود. بنابراین در نهایت مهمقیمت حفظ پیوند اعتیادی قطع می

وارد  ی زناشوییهای زیادی را به رابطهگسلد و آسیبخصوصی با شریک زندگی است می

 (. 2993آدامز، کند )می

ازدواج یکی دیگر از عوامل  ر زندگی قبلی، یا طالق والدین دو طرفطالق د

ثیرات منفی طوالنی مدت بر عملکرد توانند تأدهنده در ازدواج است. طالق والدین میهشدار

یک مطالعه نشان داده است که طالق  .اجتماعی، هیجانی، و شناختی کودکان داشته باشند

شود اجتماعی می -روانی -نش ناسازگار زیستیزاهایی است که باعث واکیکی از استرس

 (. 2999لیندزبرگ و وادزبی،  -آنگیمشود )که باعث زوال سالمت جسمانی فرد می
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مهم  یدهندهاختالالت شخصیت جزو عوامل هشدار های شخصیتی و مشکالت وویژگی

ا یکند )افتد که دختری پسری را مالقات میدر ازدواج است. اغلب اینطور اتفاق می

ود، اما شی زیبایی، فریبندگی و رفتار خوشایند او میبرعکس( و در همان برخورد اول شیفته

شود، مشکالت شخصیتی پسر خودش را به نمایش ها نزدیکتر میی آنبه تدریج که رابطه

ورد گردد که در برخگذارد و دختر تازه متوجه عادات و تمایالت ناخوشایندی در پسر میمی

ها نشده بود: اینکه محبوب او نیاز دارد که دختر همواره به او توجه داشته باشد، آناول متوجه 

ر و گاینکه محبوب او به تدریج شخصیت کنترل که دختر توان تحمل آن را ندارد. به قدری

سازد، اینکه محبوب او فردی منزوی و غیراجتماعی است، اینکه شکاک خود را نمایان می

و فریبکار است، اینکه محبوب او هر لحظه در اضطراب جدایی از  محبوب او فردی سودجو

عی است. طببرد، اینکه محبوب او فرد خشک، بسیار منضبط و فاقد حس شوخاو به سر می

ها های شخصیتی جزو عوامل خطرآفرین هستند که در ازدواج باید بدانی این ویژگیهمه

 (.9333جانسون و موری، توجه کرد )

ی، کودکان با استرس اضمحالل فوری و طوالنی مدت یا از دست دادن بعد از جدای

روبرو  دارروابط مهم با دوستان صمیمی، اعضای خانواده گسترده، و به ویژه با والد فاصله

شوند. برای کودکان تغییرات تماس هر روزه با پدر به تماس چهار روزه در ماه به ویژه می

 (. 2993لی، کشان دارند، برآشفته کننده است )والدین برای کودکانی که روابط نزدیکی با

شود که یکی از عوامل مهم در آموزش پیش از ازدواج در اینجا مسئله دلبستگی مطرح می

بستگی رود که دلرسد وقتی که دو طرف همدیگر را انتخاب کردند، انتظار میبنظر میاست. 

ست که در زوجینی که در حال جدا در یک مطالعه نشان داده ا 9شکل بگیرد. گی کیتسون

ای برای استمرار دلبستگی از خود ها هیچ نشانهدرصد از آن 91شدن از همدیگر بودند، تنها 

(. در بسیاری از زوجین، دلبستگی حتی قبل از 2999کیتسون، مویر و میسن، ند )دنشان ندا

رین نحو شقانه به بهترفتارهای عا ،کند. به واقعگیری میازدواج بین زوجین شروع به شکل

گیری است. در این تعامل، هر کدام از زوجین به صورت شکل نمودی از دلبستگی در حال

                                                           
1. Gay Kitson 



 123  مجرد دختران یفرد رشد بر ازدواج از شیپ های¬مهارت آموزش یاثربخش

 

تحاد ا شود. همراهی و تسریع این فرایندِدیداری، شنیداری و جنبشی با دیگری درگیر می

شود: حس درک شدن و تحسین؛ احساس امنیت طرف ممکن است باعث بهزیستی هر دو 

رسد به نظر می (.2994هیند و مریس،  -پارکز، استیونسون) اس کامل و تمام بودنکامل؛ احس

ت. حتی العمر اسکه دلبستگی در ازدواج )یا دیگر پیوندهای زوجی بزرگساالن( بالقوه مادام

ماند و بر خالف دیگر مشکالت های مملو از تعارض، دلبستگی همچنان باقی میدر ازدواج

ویس، آورد )گرایانه فراهم میهای هدفپایگاه ثابتی برای فعالیتازدواجی، دلبستگی 

9132). 

هایی برای شدیدی در روابط انسانی دارد، یافتن روش ثیرات منفینظر به اینکه طالق تأ

( 9133)  9ی توجه است. مارکمن، فلوید، استنلی و استوراسلیپیشگیری از طالق شایسته

 یز مشکالت طالق، محققان و درمانگران باید بر رواند که بجای مداخالت ناشی اگفته

آموزش  و توان بر اهمیت مشاورهکید کنند. بنابراین میپیشگیری از مشکالت در ازدواج تأ

پیش از ازدواج بر رضایت آتی از زندگی زناشویی و مشکالت زناشویی و متعاقباً طالق پی 

در مورد مسایل مرتبط با ازدواج، اند که فقدان آموزش کافی ها نشان دادهپژوهشبرد. 

ها و باورهای نادرست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباط اطالعات ناکافی زوجین، مالک

ترین عواملی هستند که ممکن است زندگی ضعیف، ترس از عدم موفقیت در ازدواج از شایع

ند تا حدود تواهای قبل از ازدواج میلذا آموزشای کند. زوجین را دچار مشکل عدیده

(. جدای از این موارد، 2993 ،2)کراون و هینکلزیادی نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید 

 ی پیش از ازدواجر شرکت در مداخالتی همچون مشاورهی مراجعان را بمشاوران باید انگیزه

ه دالیل توجه بی مراجعان را با توانند انگیزهمد نظر داشته باشند. مشاوران پیش از ازدواج می

ی پیش از ی پیش از ازدواج و بحث در مورد مزایای مشاورهها برای مراجعه به مشاورهآن

-ی این عوامل شناختی و هیجانی و رفتاری میهمه(. 2991ازدواج تحربک کنند )موری، 

در  ثیر داشته باشند و بایدای شناختی و رفتاری است، تأتوانند بر رشد فردی که سازه

های پیش از ازدواج مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، با توجه به اهمیت آموزش آموزش

                                                           
1. Markman, Floyd,  Stanley and Storaasli 

2. craven and Hincle 
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های پیش از ازدواج بر رشد شناختی و رفتاری دختران و موفقیت در ازدواج در مهارت

 های پیش از ازدواج برپژوهش حاضر بر آن هستیم تا به بررسی اثربخشی آموزش مهارت

 رشد فردی دختران مجرد بپردازیم.

 شناسی پژوهشروش

باشد آزمایشی میپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده است و از لحاظ روش نیمه

آزمون با گروه کنترل استفاده شده است که دیاگرام این پس -آزمونکه در آن از طرح پیش

 طرح در زیر ارائه شده است.

 . دیاگرام پژوهش1جدول 

آزمونپس آزمونپیش متغیر مستقل  هاگروه   

T2       X T1 آزمایش 

T2 - T1 کنترل 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

-کننده به مرکز مشاوره بهارنکو میمراجعهجامعه آماری این پژوهش کلیه متقاضیان ازدواج 

اند. از بین کسانی که متقاضی ازدواج مراجعه کرده 9313باشند که طی شهریور ماه تا آبان ماه 

نفر انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند.  39و به مرکز مشاوره بهارنکو ارجاع داده شدند  بودند

 91نفر( وآزمایش ) 91بدین شکل که افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل )

ای اول به صورت در دسترس و در مرحله گیری در مرحلهنفر( جایگزین شدند. روش نمونه

صیص تصادفی افراد به دو گروه گواه و آزمایش( بوده است. دوم به صورت تصادفی)تخ

ای های ورود به این پژوهش شامل مجرد بودن، عدم آموزش همزمان در مراکز مشاورهمالک

 ی شخصی  بوده است. دیگر و عدم استفاده از مشاوره
 ابزارهای پژوهش

به منظور ( 9113) 9این پرسشنامه، توسط روبیتشک فردی: رشد . پرسشنامه اقدام برای1

ارزیابی میزان تمایل افراد به پرداختن به اموری جهت تغییر و رشد یک انسان تهیه شده است. 

                                                           
1. Robitschek 
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ای )از کامالً موافقم تا کامالً درجه 1سؤال در مقیاس لیکرت  1این پرسشنامه متشکل از 

 بدست آمده است که %37مخالفم( تنظیم شده است و همسانی درونی ایرانی آن معادل 

( هنجاریابی شده است. همچنین همسانی درونی خارجی 9331توسط جوشن لو و قائدی )

بدست آمده است و پایایی حاصل از  %33تا  %73های مختلف بین این آزمون در بررسی

 گزارش شده است.  %34تا  %73های مختلف بین بازآزمایی این مقیاس نیز در طول زمان
 از ازدواجهای پیش . پروتکل آموزش مهارت2

 برقراری رابطه و بیان اهداف آموزش و بیان تفاوت ازدواج سنتی و مدرن: جلسه اول

 مباحث خودآگاهی و آمادگی و دالیل نادرست ازدواج در انتخاب همسر : جلسه دوم

موضوع اساسی در آشنایی که در آن صحبت از تناسب فرهنگی و  94بیان : جلسه سوم

ارتباط اجتماعی، تناسبات اخالقی و مذهبی و... شد و نهایت ها، موقعیت اجتماعی خانواده

 .ی تکلیف درمنزلارائه

 .ها در ازدواجبررسی مسائل خاص و بمب: جلسه چهارم

 .مرور جلسات قبل، رفع ابهامات و بررسی تکالیف: جلسه پنجم

 .زنگ خطرها دهنده در ازدواج  و نامزدی وعالئم هشدار جلسه ششم:

 .منزل مبحث عشق و تکالیف دربیان  جلسه هفتم:

 .هاتحلیل داده وآزمون و تجزیه اجرای پس: جلسه آخر

 هایافته

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق بدون صورت بوده است:

 . آمار توصیفی پرسشنامه رشد فردی2جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد مرحله گروه

 332/7 733/37 12 23 91 آزمونپیش آزمایش

 999/2 299/44 43 49 91 آزمونپس 

 917/1 411/23 31 93 91 آزمونپیش کنترل

 121/4 499/23 31 93 91 آزمونپس 
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توان دریافت که در بین متغیرها، نمره گروه شود، میمشاهده می 2طور که در جدول همان

-میانگین و نمره گروه کنترل پسدارای باالترین  299/44آزمایش پس از آزمون با مقدار 

الل توان استدباشد. طبق جدول فوق میدارای کمترین میانگین می 499/23آزمون با مقدار 

نمود که متقاضیان پس از کسب مهارت، در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه تغییر عقیده دادند و 

ربخشی از اثرتبه )نمره( باالتری نسبت به قبل از کسب مهارت، کسب نمودند که نشان 

 باشد.آموزش مهارت پیش از ازدواج می

برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل کواریانس 

د. روها به کار میی آزمودنیهای اولیهیک روش آماری است که به منظور تعدیل تفاوت

ار برده آزمون به کتغییر در پسآزمون به عنوان همبدین ترتیب که هر یک از نمرات در پیش

 ها )مانند همگنی شیب خطشود. در تجزیه و تحلیل کواریانس رعایت برخی از مفروضهمی

ی خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته، و همگنی رگرسیون، وجود رابطه

خته شد ا پرداههای خطا الزامی است(. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفرضهواریانس

ها برقرار بودند از تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور مقایسه رشد و از آنجا که این مفروضه

شخصی دختران مجرد در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده گردید که نتایج آن در زیر 

 آمده است. 

 زمونآفردی در پسمتغیری برای مقایسه میانگین نمرات رشد . نتایج تحلیل کوواریانس تک3جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 909999 390914 933و171 2 91190911 مدل تصحیح شده

 909999 130933 7170191 9 7170191 عرض از مبدأ

 90997 10471 770711 9 770711 آزمونپیش

 909999 790133 3120411 9 3120411 گروه

   920991 27 3240234 خطا

    39 493910999 کل

    21 22740399 کل تصحیح شده
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آزمون، ( پس از تعدیل نمرات پیشF=70.988, P<0.01) 3با توجه به نتایج جدول 

معنادار است. بنابراین، فرضیۀ  9099تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای 

های پیش از ازدواج بر رشد فردی دختران مجرد آموزش مهارتپژوهش مبنی بر اثربخشی 

د آزمون مورد تأییدر پسرشد فردی و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان 

 گیرد.قرار می

 گیریبحث و نتیجه

های پیش از ازدواج بر رشد فردی هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت

های پیش از ازدواج بر رشد آموزش مهارتن داد که دختران مجرد بوده است. نتیجه نشا

( 2993(، کارول و دوهرتی )2991این نتیجه با نتایج تحقیق وونگ ). فردی تأثیر معنادار دارد

های های پیش از ازدواج همچون مهارتمبنی بر اینکه آموزش مهارت (9119و مالهاترا )

ود، شاشتباه و ... باعث رشد میحل مسئله، حل تعارض، تفکر منطقی، اصالح باورهای 

ر دباشد. از الزامات یک ازدواج موفق، تحول زوجین در زمینه رشد فردی میمطابقت دارد. 

هرچه فرد بتواند منطقی به این مسایل فکر کند، عوامل توان گفت تبیین این یافته می

ید بر کتأ تصمیم گرفتن برمبنای احساسات ،خطرآفرین و هشداردهنده در ازدواج همچون 

ها در ثیر منفی آنمورد ازدواج را تغییر دهد و از تأیک بعد برای ازدواج و باورهای غلط در 

ری تزندگی و ازدواج آگاه باشد، از رشد شخصی باالتر برخوردار خواهد بود و ازدواج موفق

های شناختی ها شامل مهارتخواهد داشت. همچنین از یک سو، از آنجا که این آموزش

دهنده و همینطور عوامل ها و انتظارات غلط و عوامل هشدارکار روی افکار و باور مثل

ی نیز صشد، و از سوی دیگر رشد شخهای رفتاری و تبادلی میرفتاری مثل آموزش مهارت

ه آموزش توان بدین نتیجه رسید ککید زیادی دارد، بنابراین میبر بعد شناختی و رفتاری تأ

مستقیم ابعاد شناختی و رفتاری را مورد هدف قرار ستقیم یا غیرها به صورت ماین مهارت

ون روبیتشک و آشتثیر دارد و همانطوری که و در نتیجه بر رشد شخصی افراد تأ دهدمی

اند، وقتی که فرد به صورت فعاالنه در جستجوی تغییر و رشد باشد، تغیراتی در ( گفته2991)

ود شها باعث مید شد. به بیان دیگر، این مهارتها و نگرش و افکار وی ایجاد خواهشناخت
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که فرد به صورت خودخواسته و فعال در مسیر کسب تجربیات جدید قرار گیرد و دست به 

های زندگی مورد نظارت و ارزیابی تغییر بزند و در نهایت رفتارهای خود را در تمام حیطه

 (. 9131قرار دهد )روبیتشک، 

های آموزش پیش از ازدواج به طور کلی دریافتند که برنامه( 2993) 9کارول و دوهرتی

 فردی، رشد فردیهای بینمدت در مهارتدر فراهم آوردن دستاوردهای مفید، سریع و کوتاه

( دریافتند که شرکت در 2991استنلی و همکاران )و به طور کلی کیفیت روابط مؤثرند. 

ر رضایتمندی وتعهد در ازدواج و سطوح های آموزش پیش از ازدواج با سطوح باالتبرنامه

 تر تعارض و نیز کاهش نرخ طالق در ارتباط است.پایین

ای را بینانهاکثریت افراد انتظارات غیرواقع( گفته است، 2997همانطوری که منسفیلد )

ی که هایها انتظار دارند که همسرشان تمام خالء و نقصنسبت به شریک زندگی دارند. آن

های پیش (. بنابراین وقتی در آموزش9333اند را برطرف سازد )امیدوار، اج داشتهقبل از ازدو

شکل  تریبینانههای واقعکید شود، طبیعتاً فرد مالکها تأاز ازدواج بر اصالح این مالک

طه ها باعث باال رفتن کیفیت رابخواهد داد و در نتیجه اصالح این باورهای شناختی و نگرش

های ارتباطی (. همچنین وقتی که بر مهارت2991شود )فرش، اری ازدواج میزناشویی و  پاید

-شود که فرد در آینده بتواند رفتارهای منطقیکید شود، این خود باعث میدر طی آموزش تأ

 تری با همسر داشته باشد و تبادالت رفتاری مؤثرتری داشته باشد. تر و سازنده

های متغیرها و کم بودن تعداد نمونه از محدودیتآزمایشی و کنترل ی تحقیق نیمهشیوه

 های پیش از ازدواج بر رشد فردیبا توجه به اثربخشی آموزش مهارتباشد. این تحقیق می

موزشی های آاالمکان قبل از ازدواج از کالسگردد که حتین ازدواج پیشنهاد میبه متقاضیا

تحول زوجین در زمینه تواند باعث میها مند شوند چرا که این آموزشپیش از ازدواج بهره

یر ثرمنطقی زوجین در قبل از ازدواج تأتواند در شناسایی باورهای غیشود و میمی رشد فردی

 داشته باشد. 

 

                                                           
1. Karle ,Doherty 
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