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چکیده
هدف این تحقیق تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر مالکهای همسرگزینی و رشد فردی
دختران مجرد بوده است .پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیث روش نیمهآزمایشی با طرح
پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل میباشد .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند یا در
دسترس استفاده شده و افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ( 91نفر) وآزمایش ( 91نفر)
جایگزین شدند .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق عبارتند از )9 :پرسشنامه اولویتبخشی مالکهای
همسرگزینی  )2پرسشنامه مقیاس اقدام برای رشد فردی .جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیان ازدواج
مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهارنکو که طی شهریور ماه تا آبان ماه  9313مراجعه کردند ،میباشد .نتایج
حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد فردی تأثیر معنادار دارد.

واژگان کلیدی :آموزش مهارتهای پیش از ازدواج ،رشد فردی ،خانواده

 .9کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه آزاد واحد مرودشت ،نویسنده مسئول،
Jamshidiyas@yahoo.com
 .2دکتری مشاوره ،استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد واحد مرودشت
 .3دکتری مشاوره ،استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد واحد مرودشت
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مقدمه
نیاز به برقراری رابطهای پایدار ،صمیمی و توأم با عشق و محبت از مهمترین دالیلی است که
سرانجام هر زن و مرد را به سمت انتخاب شریک و ازدواج سوق میدهد و بر همین اساس
که بیشتر از  %19جمعیت دنیا حداقل یک بار ازدواج کردهاند (حیدرینسب .)9339 ،اگرچه
روابط صمیمانه و نزدیک منبع شادی و رضایت بسیاری از انسانها است ،اما اختالل در ایجاد
روابط نزدیک میتواند یکی از استرسزاترین رخدادهای زندگی هر انسانی باشد (تاشیرو و
فرازیبر .)2993 ،9همچنین از الزامات یک ازدواج موفق ،تحول زوجین در زمینه رشد فردی
( )PGIمیباشد( .دشتی و علوی ،9331 ،نقل از جعفری .)9331 ،اقدام برای رشد فردی

2

( )PGIکه توسط روبیتشک ( )9113مفهومسازی شده است ،نوعی درگیری فعال و
قصدمندانه در فرایند رشد فردی و همچنین در فرایند تغییر و رشد به عنوان یک فرد میباشد.
این مقیاس مجموعهای از مهارتهای گسترشیافته است که شامل شناخت ،رفتار ،نگرش و
انگیزش میشود که یک فرد در هر یک از تجربیات زندگی از خود نشان میدهد (روبیتشک
و آشتون .)2991 ،3اقدام برای رشد فردی سازهای است که نمایانگر عالقه و توجه فرد به
رشد و تغییر در زندگی شخصی خودش به طور کل میباشد .اما میتواند برای رفتار واقعی
در حیطههای خاصی از زندگی نیز کاربرد داشته باشد .میتوان به  PGIبه عنوان سازهای
فراشناختی ،نوعی آگاهی و کنترلِ درگیری عمدی نگریست ،کنترل و آگاهیای که بر روی
شناختها و رفتارهای ارتقاءدهندهی رشد در تمام حیطههای زندگی عمل میکند
(روبیتشک )9113 ،و نشاندهندهی نوعی جهتگیری به سمت درگیری فعاالنه و هدفمندانه
در فرایند جستجوی رشد میباشد PGI .شامل مؤلفههای شناختی (همچون انگیزهی تغییر،
دانش در مورد فرایند تغییر و کارایی مرتبط با فرایند تغییر) و فرایند رفتاری (همچون اهداف
کلی مربوط به تغییر شخصی و طرحریزی جهت نیل به آن اهداف) میشود (روبیتشک،

1. Tashiro & Frazier
2. Personal Growth Initiative
3. Robitschek and Ashton
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2993؛ مارتین )2991 ،9و مجموعهای از مهارتهای کسبشده برای ارتقاء خود در حیطه-
های مختلف زندگی میباشد و تلفیقی از چهار مؤلفه میباشد که به صورت مشترک وارد
عمل میشود نه متناوب ،تا رشد شخصی را بهینه کنند (توئن و روبیتشک.)2992 ،2
مطالعات نشان داده که  PGIبه متغیرهای مختلفی همچون شیوهی رشد ،جهتگیری
نقش جنسیتی ،بهزیستی روانشناختی (روبیتشک ،)9111 ،کاوشهای حرفهای و هویت
شغلی (روبیتشک و کوک ،)9111 ،3الکلیسم والدین ،عملکرد خانواده و سالمت روان-
شناختی (روبیتشک و کاشوبک ،)9111 ،4معنویت و مذهبی بودن (کالدول،)2999 ،1
عملکرد خانواده چندبعدی (ویتاکر و روبیتشک ،)2999 ،1خودکارآمدی ،سالمت روان و
رفتار خطرپذیری (اوگونیمی و مابیکوج )2997 ،7ارتباط دارد.
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
ایجاد موانع قانونی یا محدودیتهای اخالقی باشند ،با بکارگیری همهی امکانات موجود
جهت حمایت از زندگی مشترک ،مانع از آن شوند که زوجین به مرحلهای از زندگی برسند
که ناتوان از حل تعارضات زناشویی و خواهان طالق شوند .به نظر این متخصصان ،ارائهی
مشاورهها و آموزش پیش از ازدواج یکی از راههای آسان و کمهزینه دستیابی به این هدف
میباشد (سیلیمن ،بنیامین ،شامن .)2999 ،تحقیقات نشان داده است افرادی که در برنامههای
آموزش پیش از ازدواج شرکت میکنند ،از رشد ارتباطی بهتری ،تبادالت مخرب کمتر و
حمایت بیشتری برخوردارند و همچنین آمار طالق در آنها کمتر است (نورول.)2991 ،
بسیاری از طالقها بدین دلیل رخ میدهد که زوجین برای ازدواج آماده نبوده و رابطهی

1. Martin
2. thoen & Robitschek
3. Robitschek and Cook
4. Kashubeck
5. Caldwell
6. Whittaker and Robitschek
7. Ogunyemi and Mabekoje

121

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال ششم ،شمارة  ،23پاییز 1331

خوبی ندارند (اولسون .)2999 ،همچنین ،تحقیقات نشان داده است که بسیاری از افراد برنامه-
های آموزشی پیش از ازدواج را دریافت نمیدارند (الرسن و اسملی .)2994 ،نتایج تحقیقات
استنلی ،آماتو ،جانسون و مارکمن ( )2991نشان داده که شرکتکنندگان در آموزشهای
پیش از ازدواج به طور معناداری سطوح باالتری از رضایت و تعهد در ازدواج و سطوح
پائینتری از تعارض و کاهش نرخ طالق را نشان دادند (استنلی ،آماتو ،جانسون و مارکمن،
.)2991
شاخصهایی که باید قبل از ازدواج بدانها توجه کرد را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
 .9عوامل مربوط به تاریخچهی هر یک از زوجها یا منابع بالقوه و بالفعل هر یک از زوجها،
 .2صفات و ویژگیهایی چون احترام به خویشتن ،اعتماد به نفس ،برخورداری از مهارتهای
ارتباطی ،سالمت جسمی و روانی ،و  .3نظام ارزشی زوجها ،نگرشها و شیوههای مقابله با
استرس و مهارتهای حل مسئله (ستوده و بهاری.)9331 ،
از آنجا که طالق تاثیرات منفی شدیدی در روابط انسانی دارد ،یافتن روشهایی برای
پیشگیری از طالق شایستهی توجه است .مارکمن ،فلوید ،استنلی و استوراسلی)9133( 9
گفته اند که بجای مداخالت ناشی از مشکالت طالق ،محققان و درمانگران باید بر روی
پیشگیری از مشکالت در ازدواج تأکید کنند (مارکمن ،فلوید ،استنلی ،استراسلی.)9133 ،
بنابراین میتوان بر اهمیت مشاوره و آموزش پیش از ازدواج بر رضایت آتی از زندگی
زناشویی و مشکالت زناشویی و متعاقباً طالق پی برد .پژوهشها نشان دادهاند که فقدان
آموزش کافی در مورد مسایل مرتبط با ازدواج ،اطالعات ناکافی زوجین ،مالکها و
باورهای نادرست اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،ارتباط ضعیف ،ترس از عدم موفقیت در
ازدواج از شایعترین عواملی هستند که ممکن است زندگی زوجین را دچار مشکل عدیدهای
کند .لذا آموزشهای قبل از ازدواج میتواند تا حدود زیادی نقش مؤثری را در این زمینه
ایفا نماید (کرون و هینکل .)2993 ،جدای از این موارد ،مشاوران باید انگیزهی مراجعان را
بر شرکت در مداخالتی همچون مشاورهی پیش از ازدواج مد نظر داشته باشند .مشاوران
1. Markman, Floyd, Stanley and Storaasli
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پیش از ازدواج میتوانند انگیزهی مراجعان را با توجه به دالیل آنها برای مراجعه به مشاورهی
پیش از ازدواج و بحث در مورد مزایای مشاورهی پیش از ازدواج تحربک کنند (جانسون و
موری.)9333 ،
آموزشهای پیش از ازدواج از اولویتهای اساسی در برنامهریزیهای پیشگیری از
نابهنجاریهای فردی و خانوادگی ،کاهش میزان طالق و افزایش میزان رضایتمندی از
زندگی زناشویی میباشد (امیدوار .)9337 ،هدف نهایی آموزش پیش از ازدواج ،کمک به
استحکام و ثبات ازدواج ،کاهش نرخ طالق و ارتقاء کیفیت ازدواج است .یافتهها حاکی از
آن است که در این آموزشها با مطالعهی عوامل مؤثر و تاثیرگذار در ازدواج موفق و نقش
این عوامل بر تأمین سازگاری و رضایت از زندگی زناشویی به راهکارهایی کاربردی جهت
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
طرفین ،تفاهم متقابل ،عشق و محبت و تعهد متقابل پرداخته میشود (میرمحمد صادقی،
 .)9333بنابراین ،در جلسات مشاورهای پیش از ازدواج که در این پژوهش ارائه گردید بر
عوامل مختلفی تأکید گردید ،عواملی که تحقیقات نشان داده است که بر همسرگزینی و
رشد فردی افراد در ازدواج حائز اهمیت میباشد ،در زیر ذکر میشود:
تأکید بر تفاوت بین ازدواج سنتی و مدرن یکی از نکات مهمی است که باید در آموزش
مهارت های پیش از ازدواج مد نظر قرار داد .امروزه ازدواج به عنوان سنت چندان مطرح
نیست ،بلکه به ازدواج به عنوان یک رابطه نگریسته میشود و این نوع رابطه انتظارت زناشویی
متفاوت و حتی غیرمنطقیای را از ازدواج ایجاد کرده است (امیدوار .)9337 ،انتظارات یکی
از ابعاد شناختی است که با تحریف در آن باعث آشفتگی زناشویی میشود .در تمام روابط
بینفردی افراد با انتظارت مشخص و معینی وارد رابطه میشوند که این انتظارات بر رفتار
آنها به شیوهی مثبت و منفی تأثیر میگذارد .اکثریت افراد انتظارات غیرواقعبینانهای را نسبت
به شریک زندگی دارند .آنها انتظار دارند که همسرشان تمام خالء و نقصهایی که قبل از
ازدواج داشتهاند را برطرف سازد (امیدوار.)9337 ،
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مطابق با مدل شناختی ،افکار غیرمنطقی 9و تحریفهای شناختی 2عوامل مهمی در ایجاد
و تداوم رفتارهای آسیبشناسانه هستند .پژوهشها نشان میدهد که عوامل شناختی و
نگرشها با کیفیت رابطه زناشویی و پایداری ازدواج رابطه داشته است (فرش .)2991 ،نقش
شناخت در روابط صمیمانه اهمیت زیادی دارد .اخیراً بررسیهای زیادی به شناسایی نقش
شناختهای زوجین در تالش برای درک آشفتگی زناشویی پرداختهاند (باکم ،اپستین،
سایرز و شر .)9131 ،مطمئناً تعارضهای زناشویی و بیناالشخاصی نشاندهندهی تفاوت
دیدگاههای زوجین است .در تعارضات شدید و روابط آشفته ،این تفاوتها ممکن است
مشخصتر نماید .بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که در روابط فاقد رضایت ،افراد در
ادراکاتشان متفاوت هستند و فهم پائینتری دارند (ایکس و سیمپسون .)9117 ،دیدگاهها و
افکار گوناگون دربارهی یک تعارض در تبادالت زوجی نقش مهمی دارند (گاتری و نولو،
 .)9133بین احساسات منفی ،سازگاری زناشویی و شدت تعارض رابطه وجود دارد .همچنین
تحقیق نشان داده است که بین افکار ،رفتار تبادلی و کارکرد زناشویی رابطهی متقابلی وجود
دارد (سیالرز ،رابرت ،لئونارد و دان.)2999 ،
نکته دیگری که در رابطهی بین زوجین اهمیت دارد و عاملی مهمی در موفقیت و رضایت
و رشد زندگی زناشویی میباشد ،ارتباط و تبادل مؤثر میباشد .برای یک ازدواج
رضایتبخش زن و شوهر نیازمند برقراری ارتباطی مؤثر و کارآمد هستند (کاراهان.)2997 ،
همانطور که بسیاری از پژوهشها نشان میدهند ،ارتباط زناشویی پیشبینیکنندهی قوی
برای کیفیت زناشویی است (عبادتپور .)9371 ،هم درمانگران و هم زوجها ،عقیده دارند
که مشکالت ارتباطی شایعترین و مخرِّبترین مشکالت در ازدواجهای شکستخورده است
(سوزان ،کیت و راشل .)2991 ،ارتباط زناشویی ماهیتاً سرچشمه عمدهی ناخشنودی و
تعارضات زناشویی 3است (گالسر .)9333 ،بنابراین ،ایجاد یک رابطهی حمایتی و مراقبتی با

1. irrational beliefs
2. cognitive distortion
3. marital conflict
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شریک عشقی یکی از اهداف اساسی برای بسیاری از افراد میباشد و همچنین پیش-
بینیکنندهی مهمی برای سالمت و بهزیستی است (بامایسنر ،زل و تایس .)2997 ،بنابراین ،در
روابط صمیمانه ،زوجینی که در مهارتها (بخصوص مهارتهای ارتباطی و حل مسئله) تبحر
بیشتری دارند ،بهتر قادر هستند تا تجاربی را بیافرینند و مدیریت کنند که انتظارات مثبت
(واقعبینانه) را تأیید کند (مکناتلی و کارنی.)2994 ،
در آموزشهای پیش از ازدواج ،توجه به عالیم هشداردهنده در ازدواج اهمیت بسیاری
دارد .این عالیم میتواند شامل حیطههای وسیعی شود .یکی از آنها تحریفهای شناختی یا
به طور خاص انتظارات و باورهای غلط در مورد ازدواج و همسر است که ذکرش رفت.
باورهای غلط و مخرب سمی برای رابطهی کارآمد است و باید این باورها را اصالح نمود
(بک .)2991 ،اعتیاد یکی دیگر از مهمترین عوامل هشداردهنده برای ازدواج است .یک
فرض منطقی اما محافظهکارانه و محتاطانه این است که زندگی حداقل دو نفر تحت تأثیر
فرد معتاد قرار میگیرد .روی هم رفته -شخص معتاد و آنهایی که به او نزدیکترین هستند-
در بعضی مواقع چیزی حدود  1تا  92درصد جمعیت و یا تقریباً  99درصد افراد جامعه انتظار
میرود که آسیبهای جدی را در زندگیشان بر اثر اعتیاد تجربه کنند .فردی که در مرکز
سیستم اعتیادی قرار دارد ،خود را درگیر یک وضع دشوار مییابد .رابطهی اعتیادی باعث
حذف و قطع رشتههای پیوندی فرد میشود .این رشتهها شامل شغل ،خانواده ،دوستان ،بدن
فرد ،گذشته ،آینده ،شریک زندگی ،سرگرمی و ورزش و  ...میشود و تمام این پیوندها به
قیمت حفظ پیوند اعتیادی قطع میشود .بنابراین در نهایت مهمترین رشتهی پیوند که زندگی
خصوصی با شریک زندگی است میگسلد و آسیبهای زیادی را به رابطهی زناشویی وارد
میکند (آدامز.)2993 ،
طالق در زندگی قبلی ،یا طالق والدین دو طرف ازدواج یکی دیگر از عوامل
هشداردهنده در ازدواج است .طالق والدین میتوانند تأثیرات منفی طوالنی مدت بر عملکرد
اجتماعی ،هیجانی ،و شناختی کودکان داشته باشند .یک مطالعه نشان داده است که طالق
یکی از استرسزاهایی است که باعث واکنش ناسازگار زیستی -روانی -اجتماعی میشود
که باعث زوال سالمت جسمانی فرد میشود (آنگیم -لیندزبرگ و وادزبی.)2999 ،
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ویژگیهای شخصیتی و مشکالت و اختالالت شخصیت جزو عوامل هشداردهندهی مهم
در ازدواج است .اغلب اینطور اتفاق میافتد که دختری پسری را مالقات میکند (یا
برعکس) و در همان برخورد اول شیفتهی زیبایی ،فریبندگی و رفتار خوشایند او میشود ،اما
به تدریج که رابطهی آنها نزدیکتر میشود ،مشکالت شخصیتی پسر خودش را به نمایش
میگذارد و دختر تازه متوجه عادات و تمایالت ناخوشایندی در پسر میگردد که در برخورد
اول متوجه آنها نشده بود :اینکه محبوب او نیاز دارد که دختر همواره به او توجه داشته باشد،
به قدری که دختر توان تحمل آن را ندارد .اینکه محبوب او به تدریج شخصیت کنترلگر و
شکاک خود را نمایان میسازد ،اینکه محبوب او فردی منزوی و غیراجتماعی است ،اینکه
محبوب او فردی سودجو و فریبکار است ،اینکه محبوب او هر لحظه در اضطراب جدایی از
او به سر می برد ،اینکه محبوب او فرد خشک ،بسیار منضبط و فاقد حس شوخطبعی است.
همهی این ویژگیهای شخصیتی جزو عوامل خطرآفرین هستند که در ازدواج باید بدانها
توجه کرد (جانسون و موری.)9333 ،
بعد از جدایی ،کودکان با استرس اضمحالل فوری و طوالنی مدت یا از دست دادن
روابط مهم با دوستان صمیمی ،اعضای خانواده گسترده ،و به ویژه با والد فاصلهدار روبرو
می شوند .برای کودکان تغییرات تماس هر روزه با پدر به تماس چهار روزه در ماه به ویژه
برای کودکانی که روابط نزدیکی با والدینشان دارند ،برآشفته کننده است (کلی.)2993 ،
در اینجا مسئله دلبستگی مطرح میشود که یکی از عوامل مهم در آموزش پیش از ازدواج
است .بنظر میرسد وقتی که دو طرف همدیگر را انتخاب کردند ،انتظار میرود که دلبستگی
شکل بگیرد .گی کیتسون 9در یک مطالعه نشان داده است که در زوجینی که در حال جدا
شدن از همدیگر بودند ،تنها  91درصد از آنها هیچ نشانهای برای استمرار دلبستگی از خود
نشان ندادند (کیتسون ،مویر و میسن .)2999 ،در بسیاری از زوجین ،دلبستگی حتی قبل از
ازدواج بین زوجین شروع به شکلگیری میکند .به واقع ،رفتارهای عاشقانه به بهترین نحو
نمودی از دلبستگی در حال شکلگیری است .در این تعامل ،هر کدام از زوجین به صورت
1. Gay Kitson
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دیداری ،شنیداری و جنبشی با دیگری درگیر میشود .همراهی و تسریع این فرایندِ اتحاد
ممکن است باعث بهزیستی هر دو طرف شود :حس درک شدن و تحسین؛ احساس امنیت
کامل؛ احساس کامل و تمام بودن (پارکز ،استیونسون -هیند و مریس .)2994 ،به نظر میرسد
که دلبستگی در ازدواج (یا دیگر پیوندهای زوجی بزرگساالن) بالقوه مادامالعمر است .حتی
در ازدواجهای مملو از تعارض ،دلبستگی همچنان باقی میماند و بر خالف دیگر مشکالت
ازدواجی ،دلبستگی پایگاه ثابتی برای فعالیتهای هدفگرایانه فراهم میآورد (ویس،
.)9132
نظر به اینکه طالق تأثیرات منفی شدیدی در روابط انسانی دارد ،یافتن روشهایی برای
پیشگیری از طالق شایستهی توجه است .مارکمن ،فلوید ،استنلی و استوراسلی)9133( 9
گفتهاند که بجای مداخالت ناشی از مشکالت طالق ،محققان و درمانگران باید بر روی
پیشگیری از مشکالت در ازدواج تأکید کنند .بنابراین میتوان بر اهمیت مشاوره و آموزش
پیش از ازدواج بر رضایت آتی از زندگی زناشویی و مشکالت زناشویی و متعاقباً طالق پی
برد .پژوهشها نشان دادهاند که فقدان آموزش کافی در مورد مسایل مرتبط با ازدواج،
اطالعات ناکافی زوجین ،مالکها و باورهای نادرست اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،ارتباط
ضعیف ،ترس از عدم موفقیت در ازدواج از شایعترین عواملی هستند که ممکن است زندگی
زوجین را دچار مشکل عدیدهای کند .لذا آموزشهای قبل از ازدواج میتواند تا حدود
زیادی نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید (کراون و هینکل .)2993 ،2جدای از این موارد،
مشاوران باید انگیزهی مراجعان را بر شرکت در مداخالتی همچون مشاورهی پیش از ازدواج
مد نظر داشته باشند .مشاوران پیش از ازدواج میتوانند انگیزهی مراجعان را با توجه به دالیل
آنها برای مراجعه به مشاورهی پیش از ازدواج و بحث در مورد مزایای مشاورهی پیش از
ازدواج تحربک کنند (موری .)2991 ،همهی این عوامل شناختی و هیجانی و رفتاری می-
توانند بر رشد فردی که سازهای شناختی و رفتاری است ،تأثیر داشته باشند و باید در
آموزش های پیش از ازدواج مورد توجه قرار گیرند .بنابراین ،با توجه به اهمیت آموزش
1. Markman, Floyd, Stanley and Storaasli
2. craven and Hincle
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مهارت های پیش از ازدواج بر رشد شناختی و رفتاری دختران و موفقیت در ازدواج در
پژوهش حاضر بر آن هستیم تا به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر
رشد فردی دختران مجرد بپردازیم.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده است و از لحاظ روش نیمهآزمایشی میباشد
که در آن از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است که دیاگرام این
طرح در زیر ارائه شده است.
جدول  .1دیاگرام پژوهش
گروهها

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

آزمایش

T1

X

T2

کنترل

T1

-

T2

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری این پژوهش کلیه متقاضیان ازدواج مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهارنکو می-
باشند که طی شهریور ماه تا آبان ماه  9313مراجعه کردهاند .از بین کسانی که متقاضی ازدواج
بودند و به مرکز مشاوره بهارنکو ارجاع داده شدند  39نفر انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند.
بدین شکل که افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ( 91نفر) وآزمایش (91
نفر) جایگزین شدند .روش نمونهگیری در مرحلهای اول به صورت در دسترس و در مرحله
دوم به صورت تصادفی(تخ صیص تصادفی افراد به دو گروه گواه و آزمایش) بوده است.
مالکهای ورود به این پژوهش شامل مجرد بودن ،عدم آموزش همزمان در مراکز مشاورهای
دیگر و عدم استفاده از مشاورهی شخصی بوده است.
ابزارهای پژوهش
9

 .1پرسشنامه اقدام برای رشد فردی :این پرسشنامه ،توسط روبیتشک ( )9113به منظور
ارزیابی میزان تمایل افراد به پرداختن به اموری جهت تغییر و رشد یک انسان تهیه شده است.
1. Robitschek
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این پرسشنامه متشکل از  1سؤال در مقیاس لیکرت  1درجهای (از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم) تنظیم شده است و همسانی درونی ایرانی آن معادل  %37بدست آمده است که
توسط جوشن لو و قائدی ( )9331هنجاریابی شده است .همچنین همسانی درونی خارجی
این آزمون در بررسیهای مختلف بین  %73تا  %33بدست آمده است و پایایی حاصل از
بازآزمایی این مقیاس نیز در طول زمانهای مختلف بین  %73تا  %34گزارش شده است.
 .2پروتکل آموزش مهارتهای پیش از ازدواج

جلسه اول :برقراری رابطه و بیان اهداف آموزش و بیان تفاوت ازدواج سنتی و مدرن
جلسه دوم :مباحث خودآگاهی و آمادگی و دالیل نادرست ازدواج در انتخاب همسر
جلسه سوم :بیان  94موضوع اساسی در آشنایی که در آن صحبت از تناسب فرهنگی و
موقعیت اجتماعی خانوادهها ،ارتباط اجتماعی ،تناسبات اخالقی و مذهبی و ...شد و نهایت
ارائهی تکلیف درمنزل.
جلسه چهارم :بررسی مسائل خاص و بمبها در ازدواج.
جلسه پنجم :مرور جلسات قبل ،رفع ابهامات و بررسی تکالیف.
جلسه ششم :عالئم هشداردهنده در ازدواج و نامزدی و زنگ خطرها.
جلسه هفتم :بیان مبحث عشق و تکالیف در منزل.
جلسه آخر :اجرای پسآزمون و تجزیه و تحلیل دادهها.

یافتهها
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق بدون صورت بوده است:
جدول  .2آمار توصیفی پرسشنامه رشد فردی
گروه

مرحله

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیشآزمون

91

23

12

37/733

7/332

پسآزمون

91

49

43

44/299

2/999

پیشآزمون

91

93

31

23/411

1/917

پسآزمون

91

93

31

23/499

4/121

کنترل
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میتوان دریافت که در بین متغیرها ،نمره گروه
آزمایش پس از آزمون با مقدار  44/299دارای باالترین میانگین و نمره گروه کنترل پس-
آزمون با مقدار  23/499دارای کمترین میانگین میباشد .طبق جدول فوق میتوان استدالل
نمود که متقاضیان پس از کسب مهارت ،در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه تغییر عقیده دادند و
رتبه (نمره) باالتری نسبت به قبل از کسب مهارت ،کسب نمودند که نشان از اثربخشی
آموزش مهارت پیش از ازدواج میباشد.
برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد .تجزیه و تحلیل کواریانس
یک روش آماری است که به منظور تعدیل تفاوتهای اولیهی آزمودنیها به کار میرود.
بدین ترتیب که هر یک از نمرات در پیشآزمون به عنوان همتغییر در پسآزمون به کار برده
میشود .در تجزیه و تحلیل کواریانس رعایت برخی از مفروضهها (مانند همگنی شیب خط
رگرسیون ،وجود رابطهی خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته ،و همگنی
واریانسهای خطا الزامی است) .در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفرضهها پرداخته شد
و از آنجا که این مفروضهها برقرار بودند از تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور مقایسه رشد
شخصی دختران مجرد در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده گردید که نتایج آن در زیر
آمده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای مقایسه میانگین نمرات رشد فردی در پسآزمون
منبع

مجموع

مدل تصحیح شده

91190911

2

171و933

390914

909999

عرض از مبدأ

7170191

9

7170191

130933

909999

پیشآزمون

770711

9

770711

10471

90997

گروه

3120411

9

3120411

790133

909999

خطا

3240234

27

920991

کل

493910999

39

کل تصحیح شده

22740399

21

مجذورات

درجه آزادی

میانگین

F

معناداری

مجذورات
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با توجه به نتایج جدول  )F=70.988, P<0.01( 3پس از تعدیل نمرات پیشآزمون،
تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای  9099معنادار است .بنابراین ،فرضیۀ
پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد فردی دختران مجرد
و تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان رشد فردی در پسآزمون مورد تأیید
قرار میگیرد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد فردی
دختران مجرد بوده است .نتیجه نشان داد که آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد
فردی تأثیر معنادار دارد .این نتیجه با نتایج تحقیق وونگ ( ،)2991کارول و دوهرتی ()2993
و مالهاترا ( )9119مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای پیش از ازدواج همچون مهارتهای
حل مسئله ،حل تعارض ،تفکر منطقی ،اصالح باورهای اشتباه و  ...باعث رشد میشود،
مطابقت دارد .از الزامات یک ازدواج موفق ،تحول زوجین در زمینه رشد فردی میباشد .در
تبیین این یافته میتوان گفت هرچه فرد بتواند منطقی به این مسایل فکر کند ،عوامل
خطرآفرین و هشداردهنده در ازدواج همچون تصمیم گرفتن برمبنای احساسات  ،تأکید بر
یک بعد برای ازدواج و باورهای غلط در مورد ازدواج را تغییر دهد و از تأثیر منفی آنها در
زندگی و ازدواج آگاه باشد ،از رشد شخصی باالتر برخوردار خواهد بود و ازدواج موفقتری
خواهد داشت .همچنین از یک سو ،از آنجا که این آموزشها شامل مهارتهای شناختی
مثل کار روی افکار و باورها و انتظارات غلط و عوامل هشداردهنده و همینطور عوامل
رفتاری مثل آموزش مهارتهای رفتاری و تبادلی میشد ،و از سوی دیگر رشد شخصی نیز
بر بعد شناختی و رفتاری تأکید زیادی دارد ،بنابراین میتوان بدین نتیجه رسید که آموزش
این مهارتها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ابعاد شناختی و رفتاری را مورد هدف قرار
میدهد و در نتیجه بر رشد شخصی افراد تأثیر دارد و همانطوری که روبیتشک و آشتون
( )2991گفتهاند ،وقتی که فرد به صورت فعاالنه در جستجوی تغییر و رشد باشد ،تغیراتی در
شناختها و نگرش و افکار وی ایجاد خواهد شد .به بیان دیگر ،این مهارتها باعث میشود
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که فرد به صورت خودخواسته و فعال در مسیر کسب تجربیات جدید قرار گیرد و دست به
تغییر بزند و در نهایت رفتارهای خود را در تمام حیطههای زندگی مورد نظارت و ارزیابی
قرار دهد (روبیتشک.)9131 ،
کارول و دوهرتی )2993( 9دریافتند که برنامههای آموزش پیش از ازدواج به طور کلی
در فراهم آوردن دستاوردهای مفید ،سریع و کوتاهمدت در مهارتهای بینفردی ،رشد فردی
و به طور کلی کیفیت روابط مؤثرند .استنلی و همکاران ( )2991دریافتند که شرکت در
برنامههای آموزش پیش از ازدواج با سطوح باالتر رضایتمندی وتعهد در ازدواج و سطوح
پایینتر تعارض و نیز کاهش نرخ طالق در ارتباط است.
همانطوری که منسفیلد ( )2997گفته است ،اکثریت افراد انتظارات غیرواقعبینانهای را
نسبت به شریک زندگی دارند .آنها انتظار دارند که همسرشان تمام خالء و نقصهایی که
قبل از ازدواج داشتهاند را برطرف سازد (امیدوار .)9333 ،بنابراین وقتی در آموزشهای پیش
از ازدواج بر اصالح این مالکها تأکید شود ،طبیعتاً فرد مالکهای واقعبینانهتری شکل
خواهد داد و در نتیجه اصالح این باورهای شناختی و نگرشها باعث باال رفتن کیفیت رابطه
زناشویی و پایداری ازدواج میشود (فرش .)2991 ،همچنین وقتی که بر مهارتهای ارتباطی
در طی آموزش تأکید شود ،این خود باعث میشود که فرد در آینده بتواند رفتارهای منطقی-
تر و سازندهتری با همسر داشته باشد و تبادالت رفتاری مؤثرتری داشته باشد.
شیوهی تحقیق نیمهآزمایشی و کنترل متغیرها و کم بودن تعداد نمونه از محدودیتهای
این تحقیق میباشد .با توجه به اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد فردی
به متقاضیان ازدواج پیشنهاد میگردد که حتیاالمکان قبل از ازدواج از کالسهای آموزشی
پیش از ازدواج بهرهمند شوند چرا که این آموزشها میتواند باعث تحول زوجین در زمینه
رشد فردی میشود و میتواند در شناسایی باورهای غیرمنطقی زوجین در قبل از ازدواج تأثیر
داشته باشد.

1. Karle ,Doherty
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