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 چکيده

يکي از عوامل مهم در ازدواج موفق است و مشاوره پيش از ازدواج گامي موثر براي رسيدن به اين مهم  واقع گرايانه از ازدواجانتظار  و هدف: زمينه
 است. پژوهش حاضر به بررسي تاثير مشاوره پيش از ازدواج بر انتظار از ازدواج دانشجويان پرداخته است.

انجام شده است. ابزار سنجش مقياس انتظار از  حيدريهمجرد دانشگاه علوم پزشکي تربتدانشجوي  ٣٠اين مطالعه نيمه تجربي بر روي ها: روش
ساعته  ٢جلسه  ٨کنندگان تکميل گرديد. گروه مداخله در ازدواج و اطالعات دموگرافيک بود که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط مشارکت

-با استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي مستقل و تيها اي دريافت نکرد. تحليل دادهاز ازدواج شرکت داده شد و گروه کنترل هيچ مداخلهمشاوره قبل 
 زوجي انجام شد.

بود. دو گروه سال  ۹۲/۱۹±۰۷/۱،  ٣٣/۱۹±٦١/٠ميانگين و انحراف معيار سن شرکت کنندگان در مطالعه در گروه کنترل و مداخله به ترتيب  :نتايج
تفاوت  دانشجويان دو گروه آموزش ميانگين نمره کل انتظار از ازدواج بينبعد از  اي تفاوت معناداري نداشتند.قبل از مطالعه از نظر متغيرهاي زمينه

  ).>۰۰۱/۰pداشت (معناداري 
اجراي مشاوره قبل از ازدواج به منظور افزايش توانمندي دانشجويان در جهت بنيان صحيح و مناسب زندگي مشترک و تحکيم آن  گيري:نتيجه

 شود.پيشنهاد مي
  مشاوره، ازدواج دانشجويان،کلمات کليدي: 



  همکاران و مليحه پاشيب                                                                                                                     ...ازدواج از پيش مشاوره تاثير

 

  مقدمه
ترين نيروي هر جامعه است و قشر جوان جامعه بهترين و سازنده

قشر تاثيرگذار، باعث رشد و تعالي و تالش و پشتکار اين 
). در ميان قشر جوان جامعه، ۱گردد (پيشرفت جامعه مي

درصد برتر جامعه در توانايي  ۱۰دانشجويان که از نظر آماري 
شوند، به عنوان سرمايه ملي و هوشي و شناختي محسوب مي

ريزان و نيروي انساني سازنده آينده همواره مورد توجه برنامه
). افزايش قابل مالحظه سن ۲اند (زاران جامعه بودهگسياست

اي مهم در حوزه تغييرات ازدواج در ميان جوانان امروزه پديده
  ). ۳گردد (اجتماعي محسوب مي

رو است و ازدواج در اين دوره با مشکالت و موانعي روبه
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي به عنوان يکي از اقشار جوان 

ساير جوانان و دانشجويان موانع و مشکالت  جامعه بيشتر از
دهد سن کنند. نتايج مطالعات نشان ميازدواج را تجربه مي

سال و  ۱/۲۹ازدواج در ميان دانشجويان پسر علوم پزشکي 
باشد و به طور متوسط سن سال مي ۲/۲۷دانشجويان دختر 

سال بيشتر از ساير  ۳ازدواج براي دانشجويان علوم پزشکي 
ترين ). ازدواج به عنوان يکي از مهم۴ان جامعه است (اقشار جو

) و در عصر حاضر فرايند ۵باشد (تصميمات زندگي افراد مي
ها در حوزه علوم ازدواج و طالق پرسمان اصلي پژوهش

اجتماعي و روانشناسي خانواده است. نتايج مطالعات حاکي از آن 
-ازدواجدرصد از  ۶۰هاي نخست و درصد از ازدواج ۵۰است که 

  ).۶شود (هاي دوم به طالق ختم مي
بارترين عواملي که بر ازدواج و طالق تاثيرگذار يکي از زيان

ها و انتظارات غير واقعي و رمانتيک از ازدواج است باورها، ديدگاه
هايي درباره فرض). قبل از ازدواج تصورات و پيش۷است (

ازدواج و همسر  ازدواج وجود دارد و همه افراد انتظارات خاصي از
آينده خود دارند که به طور کامل از فلسفه وجودي اين پيش 

رسد باورها و نظر ميبهستند. ها و انتظارات آگاه نيفرض
انتظاراتي که افراد از ازدواج دارند بر مبناي يک چهارچوب از 

تواند اين باورها و پيش تعيين شده به افراد رسيده است و مي
). انتظار از ازدواج مفهومي ۸نداشته باشد (انتظارات واقعيت 

دهد بسياري از افراد انتظارات شناختي است و مطالعات نشان مي
اي نسبت به ازدواج و شريک زندگي خود دارند و بينانهغيرواقع

هاي زندگي ها و کمبودانتظار دارند که همسر آنها تمام نقص
  ).۹قبل از ازدواج آنها را پر نمايد (

هاي دهد برنامه) نشان مي۲۰۰۶( ١نتايج مطالعه ايپ و همکاران
هاي تغيير يا کاهش باورهاي پيش از ازدواج يکي از راه

غيرمنطقي و انتظارات غلط از ازدواج است و تاثيرات موثر و 
هاي ). همچنين يافته۱۰داري بر کيفيت ازدواج افراد دارد (معني

نشان  ٢هاي ازدواج سالمپژوهشبه دست آمده از مرکز ملي 
دهد آمادگي قبل از ازدواج کاربرد اساسي در کاهش طالق و مي

حمايت از ازدواج سالم دارد. عدم آمادگي براي ازدواج، باورها و 
ترين مفاهيم در امر انتظارات غلط نسبت به ازدواج جزء مهم

ازدواج است که بايد در مشاوره قبل از ازدواج مورد بررسي قرار 
  ). ۱۱گيرد (

جلسات مشاوره پيش از ازدواج به منظور کمک به استحکام 
گردد و عواملي که بر ازدواج و ارتقاي کيفيت زندگي اجرا مي

ازدواج موفق تاثيرگذار است جزء محتواي اساسي برنامه 
باشد و بر ر ارائه اطالعات به شرکت کنندگان ميمشاوران د

راهکارهاي انتخاب همسر، آموزش آشنايي قبل از ازدواج، آگاهي 
شود درباره عشق و محبت واقعي و ساير موضوعات تاکيد مي

)۵.(  
هاي چه براي افزايش آگاهي افراد قبل از ازدواج روشگر

به کار هاي پيش از ازدواج مختلفي از جمله آموزش مهارت
گرفته شده است، اما اثر مشاوره پيش از ازدواج به روش گروهي 
روشي است که در اين زمينه کمتر به آن پرداخته شده است. لذا 
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير مشاوره پيش از ازدواج بر 

  انتظار از ازدواج دانشجويان صورت گرفته است. 
  هاروش

پژوهش کليه دانشجويان  در اين مطالعه نيمه تجربي جامعه
دانشگاه علوم پزشکي شهرستان  ۱۳۹۴الورود سال دمجرد و جدي

نفر بودند. پس از اخذ مجوز از  ۱۱۰حيدريه به تعداد تربت
حيدريه و کسب رضايت آگاهانه از دانشگاه علوم پزشکي تربت

دانشجوي مجرد به روش تصادفي  ۳۰مشارکت کنندگان، تعداد 
طور مساوي تخصيص مداخله و کنترل به هايانتخاب و به گروه

در اين مطالعه شامل کنندگان  شرکت داده شدند. معيارهاي ورود
جديدالورود بودن، مجرد بودن و عدم شرکت همزمان در ساير 

  .جلسات گروهي مشابه بود
 اطالعات دموگرافيکو  در ابتداي پژوهش مقياس انتظار ازدواج

گروه مداخله در گروه تکميل گرديد. دو توسط شرکت کنندگان 
                                                             
1 - Epp et al 
2 -  National Center for Research healthy marriage  
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ساعت  ۲هر جلسه به مدت در  و جلسه مشاوره پيش از ازدواج ۸
کنترل در اين مدت ه گروداده شدند. به صورت گروهي شرکت 

هاي خالصه فعاليت ۱جدول شماره دريافت نکرد.  آموزشيهيچ 
   دهد.جلسات مداخله را نشان مي

  مداخله مشاوره پيش از ازدواج جلسات هايفعاليت خالصه - ۱جدول 
  

  محتواي آمورشی  مدت زمان مداخله  جلسات مشاوره

کنندگان، معرفی روش مشاوره گروهی و قوانین شرکت در گروه، معرفی جلسه آشنایی و معرفی شرکت   ساعت 2  1جلسه 
  آشنایی هاي محدودیت و ها هنجارهاي گروهی، آموزش مفهوم آشنایی قبل از ازدواج و مزیت

تأثیر روابط هاي عشق واقعی و ی و مولفهنظریۀ مثلث عشقبرقراري اعتماد و همبستگی گروهی، آموزش   ساعت 2  2جلسه 
  انتخاب عشقیموضوعی بر 

هاي زندگی شامل مهارت ابراز وجود، ارتباط موثر، پاسخ به سواالت شرکت کنندگان، آموزش مهارت  ساعت 2  3جلسه 
  جرات ورزي، مدیریت استرس و کنترل خشم

، دالیل درست و نادرست ازدواج و مشاوره گروهی در این زمینه، انتخاب همسرمطرح کردن مبحث فرایند   ساعت 2  4جلسه 
  عالئم هشداردهنده در ازدواجو  افرادي که براي ازدواج مناسب نیستندانتظارات غلط از ازدواج، 

، تالش ازدواج اجباري ،تفاوت نامزدي با آشنایی، مراحل ازدواج، نامزدي مشاوره گروهی در زمینه مفهوم  ساعت 2  5جلسه 
  براي ایجاد ارتباط موثر در گروه و بیان تجارب افراد گروه

و پاسخ به سواالت شرکت  ها و کارکردهاي دوران عقد ضرورت، دوران عقدارائه نظرات اعضاي گروه درباره   ساعت 2  6جلسه 
  کنندگان

و انتظارات  مهریه ،جهیزیه ،موضوعات اقتصادي ،خانوادة اصلی، موضوعات مربوط به خانوادة همسربررسی   ساعت 2  7جلسه 
  شرکت کنندگان براي اتمام جلساتسازي مرتبط با این عوامل و آماده

تعادل بین وابستگی و آموزش ایجاد  آن وهاي  چالش و زندگی مشترك آگاه سازي دانشجویان درباره اوایل  ساعت 2  8جلسه 
  استقالل

  

مجددا شرکت کنندگان گروه  آموزشي، بعد از اتمام جلسات
گيري ابزار اندازهو کنترل پرسشنامه را تکميل نمودند.  مداخله

  بود. ١پرسشنامه استاندارد انتظار از ازدواج جونز و نيلسون
زيرمقياسِ انتظارات  ۳عبارت و  ۴۰حاوي  ٢مقياس انتظار ازدواج

آل گرايانه است. بدبينانه، انتظارات واقع بينانه و انتظارات ايده
اي به طيف ليكرت پنج گزينهگذاري آن بر اساس طيف نمره

) درجه بندي شده ۵) تا کامال موافقم (۱صورت کامال مخالفم (
-مي ۲۰۰و حداکثر نمره  ۴۰است. حداقل نمره در اين مقياس 

تر نشان دهنده انتظارات بدبينانه از ازدواج و باشد. نمرات پايين
آل گرايانه از ازدواج نمرات باالتر نشان دهنده انتظارات ايده

دهد است. نمرات حد وسط انتظارات واقع گرايانه را نشان مي
). جونز و نلسون پايايي پرسشنامه را براي کل مقياس و به ۱۲(

گزارش  ۸۰/۰و ديلون  ۸۰/۰تا  ۷۹/۰روش آلفاي کرونباخ 
 ۷۴/۰). پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر ۱۳،۱۴اند (کرده

  دست آمد. به
  

                                                             
1- Jones & Nelson   
2- marriage expectation scale  
 

  

  نتايج
معيار سن شرکت کنندگان در مطالعه در  ميانگين و انحراف

 ۹۲/۱۹±۰۷/۱، ۳۳/۱۹±۶۱/۰گروه کنترل و مداخله به ترتيب 
سال بود. دو گروه از نظر عوامل دموگرافيکي با يکديگر تفاوتي 

). محاسبه نمرات خرده مقياس انتظار از <۰۵/۰pنداشتند (
  انجام شد.  ۱۰۰تا  ۰ازدواج در دامنه 

گروه ين نمره کل انتظار از ازدواج بين ميانگدر ابتداي مطالعه 
اما بعد )، <۰۵/۰p( داري ديده نشدمعني و کنترل تفاوت مداخله

تفاوت  دو گروه آموزش ميانگين نمره کل انتظار از ازدواج بيناز 
). همچنين با آن که  بين ميانگين >۰۰۱/۰pداشت (معناداري 

واج در دو گروه هاي سه گانه ابزار انتظار از ازدنمرات زير مقياس
بعد از  )، اما<۰۵/۰pداري ديده نشد (قبل مداخله تفاوت معني

  ). ۲(جدول ها معني دار بود مداخله اين تفاوت
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  هاي مطالعه و نوع آزمونهاي انتظار از ازدواج به تفکيک گروهنمره کل و زيرمقياس مقايسه - ٢جدول 
  متغیر  هاگروه کنترل آزمایش مستقلآزمون تی
    میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار 

67/1-t=  46/0p= 21/6±31/49  46/7±17/51  قبل از مداخله 

 بعد از مداخله  t= 001/0p< 10/14±23/68  39/7±31/49-72/2  گرایانهانتظارات واقع

 56/4t=   001/0p< 47/1t=   08/0p= زوجیآزمون تی  

9/0-t=  46/0p= 33/14±83/75  06/15±95/70  قبل از مداخله 

 بعد از مداخله  t= 02/0p= 38/18±16/59  51/12±45/73-40/2  آل گرایانهانتظارات ایده

 25/3t=   006/0p= 78/1-t=   09/0p= زوجیآزمون تی  

25/3t=  06/0p= 02/9±6/73  65/13±65  قبل از مداخله 

 بعد از مداخله  t= 001/0p< 01/8±45  86/8±73/57-21/6  بدبینانهانتظارات 

 29/4t=   001/0p<  76/1-t=   09/0p= زوجیآزمون تی  

56/1-t=  13/0p= 22/11±91/65  11/24±41/54  قبل از مداخله 

 بعد از مداخله  t= 001/0p< 81/4±29/54  54/11±41/61-22/4  نمره کل

 2/2t=   03/0p= 64/1t=   1/0p= زوجیآزمون تی  

  بحث
 دست آمده مشاوره پيش از ازدواج باعث بهبودبر اساس نتايج به

شد و  در اکثريت دانشجويان گرايانهآلانتظارات بدبينانه و ايده
آل گرايانه را کاهش دهد و توانست انتظارات بدبينانه و ايده

تحقيق نتيجه حاصل از اين انتظارات واقع بينانه را افزايش دهد. 
با پژوهش اميدوار و همکاران و نيز معتمدي و همکاران همسو 

  ). ۱۶، ۱۵است (
نتايج مطالعه معتمدي و همکاران نشان داد که مشاوره قبل از 

). ۱۶دهد (ازدواج دانش دختران را درباره ازدواج افزايش مي
تفاوت مطالعه معتمدي و همکاران با پژوهش حاضر در اين بود 
که آنان در مطالعه خود تاثير مشاوره را بر دانش دختران درباره 

هاي دوران ها، مراقبتمسائلي از قبيل پيشگيري از معلوليت
بارداري، کنترل مواليد و تغذيه با شير مادر بررسي نمودند حال 

تاثير مشاوره را بر انتظارات و باورهاي  آنکه مطالعه حاضر
  دانشجويان از ازدواج بررسي نموده است. 

دار در پژوهش خود تاثير آموزش نظام ١همچنين شارپ و گاننگ
بر انتظارات غير واقع بينانه و رمانتيک دانشجويان کالج را به 
اثبات رساندند و نشان دادند که دانشجويان در اثر آموزش به 

اري انتظارات غير واقع بينانه و رمانتيک خود را تعديل طور معناد
  ). ۱۷نمودند (

                                                             
1 - Sharp & Ganong 

توان به ديدگاه جمشيديان نائيني و در تبيين نتيجه پژوهش مي
همکارانش اشاره کرد. به اعتقاد آنان در جلسات مشاوره و 

شود، تمرکز هايي که پيش از ازدواج به افراد داده ميآموزش
در ازدواج اهميت بسيار زيادي دارد  کردن بر عالئم هشداردهنده

ترين آنها هاي وسيعي دارد که از جمله مهمو اين عالئم حيطه
). ۱۸انتظارات و باورهاي غلط درباره ازدواج و همسر آينده است (

در پژوهش حاضر باورها و انتظارات غلط از ازدواج در جلسات 
مشاوره گروهي به چالش کشيده شد و شرکت کنندگان 

اي را براي ازدواج در نظر گرفتند. همچنين رات واقع بينانهانتظا
هاي بک باورهاي غلط و مخرب، سمي براي بر اساس يافته

رابطه کارآمد است و بايد اين باورها و انتظارات غلط اصالح يا 
). بنابراين در جلسات مشاوره پيش از ازدواج ۱۹تغيير پيدا کنند (

  پيدا کرد. بر اين باورها تمرکز شد و تغيير
-گر و مشاور بهدرمان ۱۱۶۰در يک مطالعه نظر سنجي که از 

عمل آمد نتايج نشان داد به ترتيب ارتباطات، انتظارات غير 
واقعي از ازدواج و همسر، فقدان صميميت و نداشتن عالقه 

). يافته هاي ۲۰هاي مشکالت ازدواج است (مهمترين حوزه
قبل از ازدواج انتظارات  دهد اکثريت افرادپژوهشگران نشان مي

اي نسبت به شريک زندگي خود و ازدواج دارند و غير واقع بينانه
ها و کمبودهايي که قبل از انتظار دارند که همسرشان تمام خالء

) بنابراين با توجه به محتواي ۱۵ازدواج دارند را برطرف سازد (
جلسات مشاوره پيش از ازدواج و زماني که به شرکت کنندگان 

 ۱۳صفحه 
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راي ارائه نظرات، باورها و انتظاراتشان از ازدواج اختصاص داده ب
شود، لذا مشاوره پيش از ازدواج توانست انتظارات بدبينانه و مي
آل گرايانه را تغيير دهد. نداشتن پيگيري در پژوهش حاضر ايده

  شود. به عنوان يک محدوديت گزارش مي

  گيرينتيجه
  شود مشاوره قبل از ازدواج بر اساس نتايج مطالعه، پيشنهاد مي
  کار گرفته شود تا بتوانند براي افزايش آگاهي دانشجويان به

زندگي مشترک خود اتخاذ  جهتتصميم صحيح و مناسبي 
  نمايند.

  تشکر و قدرداني
باشد که با يم ۲/۳۴با کد  حاصل طرح پژوهشيپژوهش  ينا

 .يرفتانجام پذ يدريهحتربت يدانشگاه علوم پزشک يمال يتحما
   نهايت تشکر و قدرداني را داريم.، دانشگاهاين از کليه پرسنل 
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Abstract 
Background & Aim: Realistic expectations from marriage are of the most important factors in a 

successful marriage. To achieve this goal, premarital counseling is an effective step. This study 

examines the impact of premarital counseling on marriage expectation among university 

students.  

Methods: This quasi-experimental study has been conducted on 30 single students of Torbat 

Heydariyeh University of Medical Sciences. The assessment tools were marriage expectation 

scale and demographic information questionnaire that were completed in the pre-test and post-

test by participants. The intervention group participated in 8 sessions of 2 hours premarital 

counseling and the control group received no intervention. Data were analyzed using descriptive 

statistics and independent and paired T-test. 

Results: The mean and standard deviation of participants' age was 19.33 ± 0.61 and 19.92±1.07 in 

control and intervention groups, respectively. Before the study, in terms of background variables, 

there were no significant differences between two groups. Premarital counseling could improve 

the expectation from marriage among university students (p<0.05). 

Conclusion: Premarital counseling is suggested to empower students for establishing a good and 

suitable marriage.  

Keywords: students; marriage; Counseling 

 

 


