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و برنامه پیشگیری و بهبود    یفرد   انیو انتخاب م   یبر برنامه آگاه  یاز ازدواج مبتن  شی آموزش پ  یاثربخش  سه یمقا

 در آستانه ازدواج   یهابر نگرش به ازدواج در زوجرابطه  

 3، خدابخش  احمدی2*کیانوش زهراکار، 1آرزو عظیمی خویی

 چکیده 

زوج ها رابطه دارد، نگرش به ازدواج  یبعد یمورد توجه بوده و با عملکرد  یی زناشو ی که قبل از آغاز زندگ ی رهایاز متغ ی ک ی: مقدمه

برنامه  ( و  PICKمقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی )  هدف  با پژوهش حاضر    است.

 انجام گرفت.   بر نگرش به ازدواج در زوج های در آستانه ازدواج( PREP) پیشگیری و بهبود رابطه

جامعه  آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری دوماهه بود.  پس-آزمونآزمایشی از نوع طرح پیشنیمه  روش پژوهش  :  پژوهش  روش  

نفر )سه گروه   60شهر تهران بود که تعداد   5و   3،  1های در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی مناطق  یزوجآمار

 ( 1998براتن و روزن )ازدواجنگرش به    مقیاسآزمون  نفری( به روش در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابتدا پیش  20

آگاهاجرا شد سپس مداخله   انتخاب م  یبرنامه  )(  PICK)یفرد  انیو  رابطه  بهبود  پیشگیری و  برنامه  های  وهبرای گر(  PREPو 

گیری آوری شده با استفاده از آزمون واریانس با اندازههای جمعآزمون و آزمون پیگیری اجرا شد. دادهآزمایش اعمال شد و در ادامه پس

 بود. 25نسخه  SPSSافزار مورد استفاده نرم فرونی مورد تحلیل قرار گرفت.مکرر و آزمون تعقیبی بن

. همچنین (P=001/0)و پایداری داردبر نگرش به ازدواج تاثیر معنادار    PREPبرنامه  و    PICK: نتایج نشان داد هر دو برنامه  هایافته

است  تر اثربخش ازدواج آستانه در  زوج هاینگرش به ازدواج  بر PREP برنامه به نسبت PICK نتایج نشان داد که استفاده ازبرنامه

(001/0=P). 

تر  مدتبه عنوان یک مداخله کارآمدتر و کوتاه   PREPدر مقایسه با  PICK: نتیجه پژوهش بیانگر این بود که برنامه  گیرینتیجه

 برای بهبود نگرش به ازدواج در اولویت قرار دارد.
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 ... و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه ( PICK)ی فرد انی و انتخاب م یبر برنامه آگاه یاز ازدواج مبتن ش یآموزش پ  یاثربخش سهیمقا

 

 : مقدمه

آورد و تا حدود زیادی  ترین نهاد اجتماعی است را فرآهم میازدواج به عنوان یک امر اجتماعی زمینه تشکیل نهاد خانواده که اساسی

ها به ویژه در مرحله پیش از ازدواج جهت  رابطه توجه به زوج(. در همین  1سالمت یک جامعه همبستگی باالیی با سالمت آن دارد )

یکی از (.  2پیشگیری از مشکالت بعدی که تهدید کننده نهاد خانواده است، مورد توجه پژوهشگران و متولیان سالمت بوده است )

دارد، نگرش به رابطه  در خانواده  ها  در مرحله قبل از آغاز زندگی زناشویی مورد توجه بوده و با عملکردی بعدی زوجمتغیرهای که  

و    است  گرفته  شکل  ازدواج  برای  افراد  ذهن   در  که  ثابتی  نسبتا  باورهای  و  عقاید  از  است  عبارت1نگرش به ازدواج(.  4،  3)  ازدواج است

  هزینه های ازدواج و عواملافع و  شامل باورهایی در مورد تمایل یا عدم تمایل به ازدواج، میزان اهمیت ازدواج، انتظارات از  ازدواج، من

بینی و عوامل اقتصادی و سیاسی بر نگرش به ازدواج  عوامل مختلفی مانند گرایشات مذهبی، والدین، نوع جهان (.5موثر بر آن است )

تحوالت فرهنگی و اجتماعی    ها و مشکالت اقتصادی، دغدغهدر همین رابطه نشان داده شده که در جوانان ایرانی  (.  7،  6تاثیر دارد )

همچنین نشان داده شده که نگرش منفی به ازدواج  (.  8منجر به رشد نگرش منفی به ازدواج شده است )الزم،    در کنار نبود حمایت 

تر شده است، در همین جهت تالش در  ، برخالف اعتقاد آنها به ازدواج در سنین پاییندر جوانان ایرانی منجر به افزایش سن ازدواج

 (.  9تواند منجر به اصالح این رویه گردد )می جهت اصالح نگرش به ازدواج

ازدواج تاثیر دارد،  های شناختی، انگیزشی، هیجانی و همچنین ادراک حمایت، در نگرش به  رسد که مولفهبا توجه به اینکه به نظر می

های پیش از ازدواج مطرح (. یکی از مداخله8تواند در این زمینه کارساز باشد )شناختی تا حدودی میبنابراین اجرای مداخالت روان

 کینزد  یروابط  عاطف  یبررس  یبرااست. این برنامه    یارتباط  یمدل دلبستگ   هیبرپا  2(PICK)آگاهی وانتخاب بین فردیبرنامه  شده  

شناخت، اعتماد،    :پنج مولفه  رندهیبرگرابطه است و در    کیدر    یارتباط  یهاوندیشناساننده نگاره پ   ی،مدل نظر  نی. اافتیگسترش  

در   یک یو نزد  ی درباره احساس عشق، دلبستگ   یداریاطالعات معنی،  ارتباط  وند یپنج پ   نیاز ا  یاختهیتعهد و تماس است.آم  ، یدلگرم

خانوادگی،  های زمینهبررسی این مداخله دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش دانش عقلی که با هدف آموزش (. 10کند )یرابطه فراهم م

که شامل بهبود تعهد و    قلبی شود و یک بخش دانش  های ارتباطی جهت بهبود کیفیت و ثابت زناشویی انجام میها و مهارتنگرش

اگر چه این مرور مطالعات انجام شده  (.  11آورد )گسترش دلبستگی جهت بهبود آگاهی الزم برای گذر از فرآیند آشنایی را فرآهم می

ای  حال نتایج امیدوار کننده  مورد بررسی قرار نگرفته، با ایندهد که اثربخشی این برنامه بر روی نگرش به ازدواج  خالء را نشان می

افزایش دانش ارتباطی و انتخاب  (،  12دانشجویان مجرد )در انتخاب همسر در  گیری  تصمیمافزایش آگاهی  بر    آناثربخشی  مبنی بر  

همسر و نگرش مثبت     انتخابهای  مهارت(، افزایش  14ها و رفتارهای پرخطر )کاهش نگرانی،(13همسر و کاهش نگرش عشق کور )

 دهد. ( رانشان می16گیری )گرایانه و اعتماد به تصمیم(، افزایش باورهای واقع15) به انتخاب  همسر

 
1 - Attitudes Toward Marriage 
2- premarital interpersonal choices and knowledge Program (PICK) 

و  (  PICK)ی  فرد  انیو انتخاب م  یبر برنامه آگاه  یاز ازدواج مبتن شی آموزش پ  یاثربخش  سهیمقاعظیمی خویی ا، زهراکار ک، احمدی خ.    استناد: 

 45-61(: 2) 11؛ 1400، خانواده و بهداشت،در آستانه ازدواج  یهازوجبر نگرش به ازدواج در ( PREPبرنامه پیشگیری و بهبود رابطه )
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یک کارگاه آموزشی  (. این برنامه  17است )  1(PREP)  برنامه پیشگیری و بهبود رابطه  ،های آموزشی قبل از ازدواجیکی دیگر از برنامه

جهت جلوگیری از پریشانی روابط در طول زمان یا بهبود  در آستانه ازدواج  است که برای آموزش مهارتها و دانش الزم به زوجین  

دهد تا به صورت کارآمد ارتباط برقرار کنند، مشکالت را در ها یاد میاین برنامه به زوج (.18عملکرد روابط فعلی طراحی شده است )

تعارضا  قالب از پس  تیم حل کنند،  ببرندیک  باال  را  تعهد  و  آیند  بر  پیام ت  برنامههای  .  این  است که کنترل سازنده  اصلی  ی این 

هایشان  ند و تعارضتواند از پریشانی در آینده پیشگیری کند و این که زوج ها می توانند رفتار ارتباطی شان را تغییر دهها میاختالف

برنامه   ی وجود دارند که حاکی از اثربخشیی هااگر چه پژوهش (. 18هایشان آنها را کنترل کند )جای اینکه تعارض، به را کنترل کنند

رابطه بهبود  و  دانشجویان)بر  پیشگیری  ارتباطی  )(19باورهای  زناشویی  زناشویی )20،صمیمیت  روابط  باورهای  های  مهارت(،  21(، 

است، اما این خالء وجود دارد که اثربخشی این برنامه بر نگرش به ازدواج مورد بررسی قرار   (22ثبات زناشویی ) ( و  18ارتباطی )

( و اثرات بالقوه مثبت آموزش پیش 23باشد )دهد آموزش پیش از ازدواج موثر میها نشان میرغم این که بررسیعلینگرفته است.  

 (.16ذکر شده است )ها و جامعه از ازدواج برای افراد، زوجین، خانواده

رسد که نگرش به ازدواج در جوانان ایرانی، با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی  بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر می

بنابراین اصالح  در کنار مشکالت اقتصادی، دچار تحول و تا حدودی منفی گردیده است، که پیامد بارز آن افزایش سن ازدواج است.  

های نظام سالمت کشور باشد. با توجه به نقش متغیرهای شناختی، هیجانی و انگزیشی  تواند از اولویتو بهبود نگرش به ازدواج می

تواند اثرات معناداری را به همراه داشته های پیش از ازدواج میو آموزش شناختیدر نگرش به ازدواج، بنابراین اجرای مداخالت روان

مداخالت اثربخشی را بر روی جمعیت    برنامه پیشگیری و بهبود رابطهآگاهی وانتخاب بین فردی و  برنامه  شد. در همین راستا اگر چه  با

انتظارات و باورهای مربوط به همسر نشان داده پیرامون بهبود کیفیت رابطه زناشویی و  با این حال به صورت مجرد و متأهل  اند، 

مستقیم اثربخشی آنها بر روی نگرش به ازدواج بررسی نشده است. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف برطرف کردن این خالء پژوهشی  

و همچنین مقایسه اثربخشی این دو مداخله، سعی در شناسایی مداخله کارآمدتر دارد. بنابراین مسئله پژوهش حاضر این است که آیا  

بر نگرش به ازدواج  و برنامه پیشگیری و بهبود رابطهی  فرد  انیو انتخاب م  یبر برنامه آگاه   یاز ازدواج مبتن  شیآموزش پ   یاثربخش  بین

 دارد؟وجودتفاوت  در آستانه ازدواج یهادر زوج

 

 روش پژوهش: 

یک دوره    و  کنترل  باگروه  آزمون  وپس  آزمون  شیپ طرح  با  یشیآزمانیمه  پژوهش  طرح  و  یکاربردروش این پژوهش از لحاظ هدف، 

جامعه آماری پژوهش حاضر را مراجعان پیش از ازدواج که  در دوره آشنایی بودند )مراسم خواستگاری برای آنها آزمون پیگیری بود. 

تهران در  شهر    5و3و1دوره آشنایی پیش از نامزدی هستند( و به مراکز مشاوره خصوصی مناطق    پسر در   و   دختر  انجام شده است و 

، (24نفر است )  15ای  با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه هر گروه برای مطالعات مداخلهمراجعه کردند تشکیل دادند.  1398سال  

برنامه پیشگیری نفر گروه    20،  نفر گروه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی  20  (نفر    60تعداد    در دسترسگیری  براساس روش نمونه 

های آزمایش و کنترل های ورود به پژوهش و با جایگزینی تصادفی در گروهبا رعایت مالک  )نفر گروه کنترل  20و  و بهبود رابطه  

سال )با توجه به اینکه جامعه هدف در این پژوهش مجردهای    32تا   22های ورود به پژوهش عبارت بودند از: سن  مالک  انتخاب شدند. 

 
1- Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) 
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های در آستانه ازدواج  هدف پژوهش که زوجبه جامعه  انجام مراسم خواستگاری )با توجه    سال انتخاب شد(،   32تا    22جوان بود سنین  

تحصیالت دیپلم و باالتر )به لحاظ استفاده حداکثری از   که در مرحله آشنایی هستند بود، انجام مراسم خواستگاری ضرروت داشت(،

 دادن به پرسشنامه های پژوهش این مالک مورد توجه محقق بود(، های پژوهشی و همچنین توانایی کامل در جواب  مطالب مداخله

توانست به عنوان متغیر موثر و خارج از مداخله باشد، این  عدم داشتن تجربه ازدواج قبلی )با توجه به اینکه داشتن تجربه ازدواج می

توانست تاثیرگذار باشد، بدین  ر نتایج پژوهش می مالک نیز کنترل شد(، عدم ابتال به اختالالت روانی )مبتال بودن به بیماری روانی ب

(، عدم مصرف مواد ؛ این مالک بر اساس یک ارزیابی اولیه مبتنی بر اظهارت شرکت کنندگان چک گردیدترتیب این مالک اضافه شد

ین مالک نیز کنترل  توانست تاثیرگذار باشد، بدین ترتیب امخدر و محرک )همچنین مبتال بودن به اعتیاد نیز بر نتایج پژوهش می

شد( و داشتن رضایت آگاهانه )توجه به رضایت شرکت کنندگان هم از لحاظ اخالق پژوهشی و هم اعتبار داده های پژوهش ضرورت 

های در آستانه ازدواج تمرکز خروج از پژوهش نیز شامل بهم خوردن دوره آشنایی )با توجه به هدف پژوهشی که بر زوج  دارد(. مالک

)به   های پژوهش گروه ها داشت(، عدم تمایل به ادامه شرکت در به هم خوردن دوره آشنایی نشان از عدم زوجیت بین نمونه دارد، لذا

های پژوهش و همچنین اخالق پژوهشی ضرورت داشت به این مالک توجه شود( و غیبت بیش از دو جلسه لحاظ کنترل اعتبار داده 

توانست بگذارد، این مالک نیز کنترل شد(. ابزار پژوهش شامل برگه اطالعات  های پژوهش میهدر مداخله )به لحاظ تاثیری که بر یافت

 جمعیت شناختی )مانند سن، جنس و تحصیالت( پژوهش و یک پرسشنامه بود که در ادامه به معرفی آن پرداخته شده است.

 شامل مقیاس ( ساخته شده است، این1998)2روزن ازدواج توسط براتن و   به نگرش مقیاس  :1( MASنگرش به ازدواج) مقیاس 

 سنجد.  می را ازدواج  به مربوط های نگرش و باورها که است مخالف کامالً تا موافق کامالً از ای لیکرت، درجه 4 مقیاس با گزاره 23

ها، نمره کل  نمرات گزارهشوند. از طر یق جمع  گذاری  میبه صورت معکوس  نمره  1و    3،  5،  8،  12،  16،  19،  20،  23های  گزاره

روایی  ( بدست می92و حداکثر     23)حداقل   برای  ازدواج است. سازندگان  به  تر   نگرش  مثبت  باالتر نشان دهنده  آید و نمرات 

به ازدواج   با پرسشنامه نگرش  را  براتن و روزن   همچنین.  (25)  اندگزارش کرده  71/0همگرایی میزان همبستگی مقیاس    3باست، 

  نیلفروشان، نویدیان و عابدی   .(25)اند  گزازش کرده  84/0بازآزمون با فاصله شش هفته    –ضریب پایایی مقیاس را به روش آزمون  

. آنها  (26) اندکرده  گزارش  قبولی قابل  سطح   دررا    آن  پایایی و  اعتبار  و ایرانی هنجار یابی کردند  جامعه  دررا    ازدواج  به  مقیاس نگرش

نمونه پژوهش شامل    .اجرا کردند  87-88بر روی کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  این مقیاس را  

ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد مقیاس نگرش به گیری طبقهدختر( بـود که به روش نمونه  86پسر،    51دانشجو )  137

رش دانشجویان نسبت به ازدواج برخوردار است. این نویسندگان پایایی آزمون به ازدواج از پایایی و روایی مناسب جهت ارزیابی نگ

همچنین عالوه بر  گزارش کردند.    91/0نفر از دانشجویان    40ای بر روی  و ضرایب بازآزمایی سـه هفته  77/0روش آلفای کرونباخ را  

را برای همبستگی این مقیاس با پرسشنامه انتظار از   43/0تایید روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تاییدی، مقدار همبستگی  

 ازدواج گزارش کردند که بیانگر روایی همگرایی پرسشنامه بود.  

 های آزمایش به صورت خالصه ارائه شده است.شرح جلسات مداخله برای گروه 2و  1در ادامه و  در جداول 

 

 

 
1marriage attitude scale 

2 Brateen  & Rosen  
3Bassett, Braaten & Rosén 
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 ( 27)  فردی  انیو انتخاب م   یمحتوای جلسه های برنامه آگاه. خالصه 1جدول  

 خالصه جلسات  هدف جلسه ردیف جلسه 

و   اول آگاهی  برنامه  با  آشنایی 

 انتخاب میان فردی

 

شدن،   آشنا  فنون  از  استفاده  با  یکدیگر  با  اعضا  آزمون،آشنایی  پیش  گرفتن 

 ت و ضرورت آموزش پیش از ازدواج ، معرفی اهداف و هنجارهای گروه و اهمی

گفتگو درباره مدل دلبستگی ارتباطی و شیوه کسب دانش عقلی و قلبی، گفتگو  

 درباره نگرش  به ازدواج

از   دوم عقلی  دانش  آموزش کسب 

زمینه   الگوهای  با  آشنایی  راه 

 خانوادگی و وجدانی بودن

آگاهی  اعضاء از الگوهای خانوادگی و تأثیر این الگوها بر روابط بزرگسالی مثل  

آگاهی و کسب بینش نسبت به شیوه های   با همسر  تعامل  انتخاب همسر و 

ن و عمل خود نظارتی و  تغییر این الگوها.آشنایی اعضا با  تعریف کاملی از وجدا

 گیری وجدانعمل دیدگاه

از   سوم  عقلی  دانش  آموزش کسب 

 راه درک سازگاری و تناسب

دربرگیرنده شیمی متقابل )جاذبه  آشنایی اعضای گروه با سازگاری و ابعاد آن  

متقابل(، مکمل بودن )بررسی تفاوتهای مهم( و مقایسه پذیری )بررسی شباهت  

 در شیوه زندگی، ارزشها و شخصیت(

از   چهارم عقلی  دانش  آموزش کسب 

مهارت شناخت  های  راه 

 ارتباطی نامزد 

ارائه خود، بحث درباره اهمیت مهارت های ارتباطی سالم، تشخیص فریب در  

مهارتهای   شناخت  زندگی،  شریک  بودن  باز  درباره  انتظار  ناهمخوان،  ارتباط 

 ارتباطی شریک مثل ابراز وجود و خود افشایی 

دانش   پنجم از    عقلی آموزش کسب 

الگوهای ارتباطی  راه آگاهی از 

 شریک با دیگران 

شباهت    افراد در این جلسه دریافتند که طبق نظریه تداوم رابطه یک پیوستگی و

و همپوشی بین شیوه ای که افراد در روابط مختلف عمل می کنند وجود دارد. 

افراد آموزش دیدن که جهت شناخت نسبت به ثبات رفتاری شریک الگوهای  

ارتباطی او را با افراد رمانتیک و افراد مهم و افراد در حاشیه مورد بررسی قرار 

 دهند. 

از   ششم قلبی  دانش  کسب  آموزش 

 آگاهی از مؤلفه اعتمادراه 

بحث درباره این که چرا افراد در اعتماد کردن مشکل دارند ویژگی های افراد  

قابل اعتماد چیست و افراد آموزش دیدند در زمینه منابع اطالعاتی درباره ایده  

 آل ها و تداعی ها 

از   هفتم قلبی  دانش  کسب  آموزش 

 راه دلگرمی 

 

فهمید نامزدتان عالقه مند به برآورده چگونه میاین جلسه با این پرسش که  

در ادامه درباره اهمیت نیازها و فرایند    شدکردن نیازهایتان خواهد بود؟ آغاز   

و سپس درباره نماد یینگ    شد دوقطبی شدن در یک رابطه به افراد آموزش داده  

 و یانگ به عنوان نماد دلگرمی جهت حل تفاوته ا با اعضای گروه بحث شد. 

از   شتمه قلبی  دانش  کسب  آموزش 

 راه تعهد وتماس 

در این جلسه درباره تعهد و چگونگی آزمون متعهد بودن شریک آینده، خطرات 

برآمده از ماندن طوالنی در یک رابطه و تعهد بیشازاندازه در پیش از ازدواج به 
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افراد آموزش داده  می شود و درباره اثرات عاطفی و بدنی جاذبه جنسی و تماس   

در روابط پیش از ازدواج بحث  می شود و به افراد بینش های الزم درباره نگرش  

 و انتظارات افراد درباره رضایت جنسی ارائه  می گردد 

اجرای  نهم و  اصلی  مفاهیم  مرور 

 پس آزمون

 

ضمن تقدیر  از حضور اعضا در این جلسات، مفاهیم جلسات قبل دربرگیرنده  

های آن و همچنین شیوه کسب دانش قلبی و  مؤلفهشیوه کسب دانش عقلی و  

شود؛ و در  های آن و به طورکلی درک مدل دلبستگی ارتباطی مرور می مؤلفه

 پایان جلسه از اعضا پس آزمون به عمل  می آید. 

های  برای یکی از گروهای  دقیقه  90جلسه    9که به صورت    فردی  انیو انتخاب م  یمحتوای جلسه های برنامه آگاه خالصه    1در جدول  

 و بهبود رابطه ارائه شده است. یخالصه برنامه پیشگیر 2در ادامه و در جدول . (12)آزمایش اجرا شد، ارائه گردیده است

 

 (22)برنامه پیشگیری و بهبود رابطه  خالصه  .  2جدول  

ردیف 

 جلسه 

 خالصه جلسات  هدف جلسه

آشنایی اعضای گروه با   اول

اعضای گروه  همدیگر، آشنایی 

با اصول، اهداف، مقررات و 

شیوه کار برنامه برنامه  

پیشگیری و بهبود رابطه و 

 اجرای پیش آزمون

آشنایی اعضا با یکدیگر با استفاده از فنون آشنا شدن، معرفی اهداف و  

هنجارهای گروه و اهمیت و ضرورت آموزش پیش از ازدواج ، گفتگو درباره  

بود رابطه، گفتگو درباره نگرش  به ازدواج،گرفتن  شیوه کار برنامه پیشگیزی وبه

 پیش آزمون

بررسی عوامل خطر ساز در   دوم

 آشفتگی زناشویی

 

صحبت رهبر پیرامون نشانه های خطر یعنی تشدید یا باال گرفتن، ابطال یا از 

اعتبار انداختن، تفاسیر منفی و اجتناب یا کنار کشیدن ازرابطه با ذکر مثال، و  

 داشتن الگوهای مثبت درخزانه رفتاری خود دربرابر هر الگوی منفیلزوم 

آموزش سبک های ارتباطی  سوم 

و صمیمیت کالمی و تفاوت  

های موجود بین زن و مرد در  

 هااین حوزه

صحبت رهبر در زمینه نفاوتهای زن و مرد در باره سبک های ارتباطی،  

نحوه برخورد آنها با تعارض،  استنباط و درک هرکدام از صمیمیت کالمی و  

آموزش قاعده بنیادی متوقف کردن بحث جهت جلوگیری از سوتفاهم و  

 تعارض

ایجاد امنیت و ساختار برای   چهارم

گفتگو، استقرار محیط امن در 

 رابطه 

توضیح رهبر درباره فن گوینده و شنونده و استفاده از آن در جهت ایجاد  

ساختار و احساس امنیت و همین طور توضیح رهبر در زمینه موانع ارتباطی  

 بین گوینده و شنونده  
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 پنجم

 

 

 

بررسی وقایع، دغدغه ها و  

موضوعات پنهان؛ بررسی  

 انتظارات 

وقایع   الگوی  پیرامون  رهبر  زوج که در صحبت  پنهانی  و موضوعات  ودغدغه ها 

طول زمان با آنها مواجه می شود شامل: پول ، رابطه با یکدیگر، رابطه جنسی،  

انتظارات کلیدی  پیرامون  بودن. صحبت  باهم  برای  وزمان  با خویشاوندان  رابطه 

از  دریکی  شادکامی  احترام،  وفاداری،  صداقت،  وفهم،  درک  ازدواج:  افراددرباره 

ی اساسی وعمده نظیر:کار، تصمیم گیری، رابطه جنسی، زندگی مذهبی  حیطه ها

 یا جهان بینی، پول، رابطه با خویشاوندان، بچه هاونحوه رابطه با یکدیگر

بررسی تاثیر ارتباط منفی   ششم

 بر رابطه 

صحبت پیرامون شیوه های منفی زوج ها در ارتباط با یکدیگر:ذهن خوانی ،  

گذاری ،غرق شدن درامور خانه، دفاعی عمل  ترور شخصیت، شکایت و گله  

 کردن، اظهارات فاجعه بار نظیر: سرزنش

آموزش نحوه شکایت و   هفتم

 اعتراض به شیوه سازنده 

صحبت رهبر درزمینه نحوه ارتباط سازنده یعنی چگونگی بیان نارضایتی از رفتار 

سرزنش طرف مقابل به شیوه سازنده جهت تمرکز روی احساسات خود به جای 

 یاحدس زدن احساسات همسر.

ضرورت و انجام فعالیت   هشتم

های سرگرم کننده و  

 تفریحی

صحبت رهبر پیرامون ضرورت سرگرمی و داشتن تفریح جهت ایجاد یک  

 ازدواج شاد و سالم وشرایط این ضروریات.

آموزش حل مساله، حل  نهم

مشکل در قالب یک کار  

 گروهی 

 مساله توسط رهبر. توضیح کامل گامهای حل 

آشنایی با سیستم باورهای   دهم 

بنیادی، صحبت در زمینه 

 رابطه شهوانی/جنسی 

توضیح رهبر درباره سیستم باورهای بنیادی، عقاید مذهبی، وجهت گبری 

معنوی وتاثیرات مثبت و منفی آنها روی ازدواج وتوضیح رهبر درزمینه معانی  

رد نیاز جهت با نشاط سازی و تفاوت رابطه شهوانی و جنسی وکارهای مو

 رابطه ..

کار روی بخشش، احیای   یازدهم 

 تعهد، اجرای پس آزمون

در آغاز توضیح رهبر پیرامون بخشش واصول و مراحل بخشش و در ادامه رهبر 

به بحث پیرامون تعهد پرداخت و مطرح شد که تداوم زندگی شاداب، مستلزم از 

تعهد در برابر فشارهای اجتماعی، مالی،  خود گذشتگی فردی و مقید شدن به 

بچه ها، عوامل روحی و اخالقی و ... است. زوج ها باید ضمن حفظ هویت فردی،  

به فکر عملی کردن هویت زوجی نیز باشند و این امر مستلزم از خود گذشتگی  

 .زوج هاست. درپایان هم پس آزمون اجرا شد
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ای اجرا شد، ارائه دقیقه  90جلسه    11های پژوهش در قالب  هکه برای یکی از گرو  بهبود رابطهبرنامه پیشگیری و  خالصه    2در جدول  

 گردیده است.  

روش اجرای پژوهش بدین صورت بود که، ابتدا با توجه به جامعه هدف و مشخص شدن تعداد نمونه مورد نیاز جهت انجام پژوهش،  

شهر تهران از طریق همکارانی که در این مراکز مشغول به کار بودند، از افراد    5و    3،  1طی یک فراخوان، به مراکز مشاوره مناطق  

واجد شرایط دعوت به عمل آمد. از آنجا که به حد نصاب رسیدن تعدادا وطلبین نیاز به گذر زمان بود به مراجعین جهت حفظ آنها 

یگان به هریک از زوجها به صورت فردی بعد از برای شرکت در کارگاه مقرر شد در صورت شرکت در کارگاه، سه جلسه مشاوره را

نفر داوطلب شرکت در دوره های آموزشی بودند که ضمن   98اتمام دوره ها و مرحله پیگیری داده خواهد شد. در مرحله اول حدود  

امه نگرش به  برگزاری جلسه توجیهی و توضیح اهداف پژوهش و با توجه به معیارهای  ورود به پژوهش و غربالگری از طریق پرسشن

زوج( در لیست گروه نمونه    30نفر)  60نفر که واجد شرایط ورود به پژوهش نبودند از لیست حذف شدند و در نهایت    38ازدواج تعداد  

نفر    20و  PICK زوج( آموزش    10نفر )  PREP  ،20زوج( تحت آموزش    10نفری )  20گروه  3باقی ماند که به صورت تصادفی در  

ه کنترل، جایگزین شدند. ابتدا از هر سه گروه با پرسشنامه نگرش به ازدواج پیش آزمون به عمل آمد و سپس  زوج( به عنوان گرو  10)

در نهایت پس از اتمام     ای دریافت نکردند.و گروه کنترل هیچ مداخلهگروه های آموزش تحت آموزش پکیج های مربوطه قرار گرفتند  

های پژوهش عالوه  بعد از دو ماه آزمون پیگیری اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده  ودوره از هر سه گروه پس  آزمون به عمل آمد   

فرونی استفاده شد. تحلیل  های  آمار  مانند میانگین و انحراف از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن بر روش

پیش از شروع پژوهش از  مالحظات اخالقی پژوهش عبارت بودند از:،    صورت گرفته.  25نسخه    SPSSافزار  ها با استفاده از نرمداده

گان از موضوع و روش اجرا مطالعه مطلع شدند، اطالعات خصوصی و  کننده گان رضایتنامه کتبی دریافت شد،. شرکت کننده شرکت

و برای گروه کنترل این    شخصی داوطلبین محافظت شد، مشارکت در تحقیق موجب هیچگونه بار مالی برای شرکت کنندگان نبود

 از ازدواج به صورت رایگان دریافت کنند. جلسه مشاوره فردی پیش 3امکان فرآهم شد که به صورت اختیاری بعد از اتمام پژوهش 

 

 :هایافته

  05/28کنترل  های مورد مطالعه و همسانی آنها مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سن گروه  های جمعیت شناختی گروه در ابتدا ویژگی

( و میانگین سن گروه آزمایش  85/3)با انحراف معیار    75/27( برابر با  PICK)  1(، میانگین سن گروه آزمایش  79/3)با انحراف معیار  

2  (PREP  برابر با )یک متغیره   های سنی به روش تحلیل واریانس( بود که نتایج مقایسه میانگین16/3)با انحراف معیار    16/28  

(. همچنین سطح تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم برای P=    213/0و     F= 198/1دار نیست )الف از لحاظ آماری معنینشان داد این اخت

  و سطح تحصیالت فوق لیسانس   8و    6،  7، سطح تحصیالت لیسانس به ترتیب  8و    7،  6به ترتیب    PREPو    PICKسه گروه کنترل،  

تایج آزمون کروسکال والیس نشان داد تفاوت معناداری در فراوانی سطح تحصیالت بین سه گروه  ن .بود  4و    7،  7و باالتر به ترتیب  

های پژوهش ارائه های توصیفی متغیر نگرش به ازدواج در گروهشاخص   3(. در جدول  P=  59/0= آماره آزمون و  04/1وجود ندارد )

 شده است.  

 

 

 



45- 61ص   28(2، پیاپی )4001تابستان ، دومم، شماره  یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره   

Family and health Quarterly, vol11, Issue 2, Summer 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir, D.O.R: 20.1001.1.23223065.1400.11.2.4.9  

 عظیمی

 ها گروه تفکیک به وپیگیری آزمون آزمون،پس درپیش ازدواج به نگرش  معیار انحراف و های توصیفی میانگین. شاخص3جدول 

(Table 3. Descriptive indicators of mean and standard deviation of attitude to marriage in pre-

test, post-test and follow-up by groups) 

 انحراف معیار میانگین  تعداد  آزمون  گروه

 15/5 95/46 20 آزمونپیش  کنترل 

 02/6 05/48 20 پس آزمون

 15/6 85/47 20 پیگیری

PICK 34/6 70/48 20 پیش آزمون 

 90/7 15/64 20 پس آزمون

 52/7 10/64 20 پیگیری

PREP 13/6 40/45 20 پیش آزمون 

 08/8 80/57 20 پس آزمون

 87/7 45/57 20 پیگیری

نتایج    4انحراف معیار هر سه گروه پژوهش به تفکیک مراحل آزمون ارائه شده است. در ادامه و در جدول  میانگین و    3در جدول  

 گیری مکرر ارائه شده است.  های تحلیل واریانس اندازهفرضبررسی پیش

 گیری مکرر های آزمون تحلیل واریانس اندازه. بررسی مفروضه4جدول 

(Table 4. Examination of the assumptions of repeated measures analysis of variance test) 
 سطح معناداری آزمون  متغیر

 062/0 کالموگراف اسمیرنوف  نگرش به ازدواج

 093/0 لوین 

 065/0 باکس ام 

 072/0 ماخلی  

های این آزمون تایید شد و استفاده  مفروضهگیری مکرر نشان داد که  های استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازهنتایج بررسی مفروضه

گیری مکرر برای مقایسه نگرش به ازدواج در سه  نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه  5در جدول    گیری مکرر بالمانع است. از اندازه

 گروه پژوهش ارائه شده است. 

 بر نگرش به ازدواج  PREPو   PICKگیری مکرر برای مقایسه اثربخشی رویکردهای اندازه آزمون تحلیل واریانس نتایج. 5جدول 

(Table 5. Results of repeated measures analysis of variance to compare the effectiveness of PICK 

and PREP approaches on marriage attitudes) 

 F مقدار اثرالمبدای ویلکز
آزادی  درجه 

 فرضیه 

آزادی  درجه 

 خطا

سطح 

 داریمعنی
 مربع ایتای جزئی 
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 847/0 001/0 56 2 26/155 153/0 عامل مکرر

عامل   با  گروه  تعامل 

 مکرر 
295/0 53/23 4 112 001/0 457/0 

داری واریانس عامل تعامل  های چند متغیره حاکی از معنیمشخص است که تمام آزمون   5مطابق با نتایج گزارش شده در جدول  

از آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده شد که نتایج    به منظور بررسی تفاوت میان سه گروه (.   P=001/0و   F= 53/23گروه و زمان است )

 ارائه شده است.  6آن در جدول 

 

 نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه نمرات میانگین نگرش به ازدواج در سه گروه  . 6جدول 

(Table 6. Results of Ben Foroni post hoc test to compare the mean scores of attitudes towards 

marriage in three groups) 
 سطح معنی داری انحراف معیار میانگینتفاوت  گروه یا زمان ب  الف یا زمان  گروه

 PICK کنترل 
PREP 

367/11- 

933/5- 

387/1 

387/1 

001/0 

001/0 

PICK PREP 300/8 387/1 001/0 

 001/0 63/1 -27/8 پس آزمون پیش آزمون

 001/0 63/1 -15/8 پیگیری 

 51/0 63/1 -12/0 پیگیری آزمون پس

بر نگرش به ( P= 0/ 001در مقایسه با گروه کنترل ) PREPو  PICKنشان داد که هر دو مداخله  6در جدول  تعقیبینتایج آزمون 

آزمون و پیگیری از میانگین  (. همچنین میانگین پسP=  001/0است )  PREPموثرتر از    PICK  برنامهازدواج اثربخش هسستند و  

( ولی بین میانگین نمرات پس آزمون و نمرات میانگین  P=  001/0آزمون به لحاظ آماری در متغیر نگرش به ازدواج باالتر است )پیش

( که نشان از پایداری نتایج متاثر از مداخله درمانی بر اثر گذشت  P=  51/0پیگیری به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد  )

 زمان است.

 

 : گیرینتیجهبحث و  

یک دغدغه در نزد متخصصین و پژوهشگران این حوزه گشته اسب در جهت بهبود نگرش به ازدواج، به  ها و مداخالت منبررسی برنامه

برنامه پیشگیری  ( و  PICK)  آگاهی و انتخاب میان فردیدر همین راستا پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه    .است

بر    PICKازدواج پرداخت. نتایج بدست آمده نشان داد که برنامه    آستانهبر نگرش به ازدواج در زوجین در    (PREP)  و بهبود رابطه

های  در مقایسه با گروه کنترل اثربخشی معناداری دارد. این یافته پژوهش با نتایج بدست آمده از پژوهشبهبود نگرش به ازدواج  

که بیانگر افزایش آگاهی در انتخاب همسر و    (16)استیوارت  ( و  15)  برادفورد و همکاران(،  14)هریس    (،13)بوهم  (،  12عباسی )

در تبیین نتایج بدست آمده، با توجه به اینکه کاهش باورها و نگرش منفی و غیرواقعبیانه از همسر بودند، تا حدودی همسو است.  

انگیزشی، عاطفی و همچنین ادارک حمایت می مداخله مبتنی بر (، بنابراین  8تواند بر آن تاثیر داشته باشد ) متغیرهای شناختی، 
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تواند از چند جهت منجر به بهبود نگرش در زوجین در آستانه ازدواج گردد. اول اینکه ارائه این فردی میبرنامه آگاهی و انتخاب میان

تواند سطح ادراک حمایت در آنها باال ببرد و  تواند نوعی خدمت و پشتیبانی برای زوجین تلقی گردد، بنابراین میمداخله خود می

های ارتباطی، شناخت همسر و اصالح های مبنی بر آموزش مهارتتری به ازدواج گردد. دوم اینکه مداخلهمنجر به رشد نگاه مثبت

های صحیح و باورهای  شناخت  متواند منجر به رشد نگرش مثبت به ازدواج گردد؛ چرا که عدگرایانه میآلای و ایدهباورهای کلیشه

همچنین در یک بررسی مشخص شد    (. 5گردد )های اساسی نگرش منفی به ازدواج محسوب میبینانه یکی از جنبهغلط و غیرواثع

  درصد از پاسخدهندگان بر این باور هستند که تعهد به عنوان یک مولفه از نگرش به ازدواج، نقش با اهمیتی دارد  70که نزدیک به  

راستا مداخله  28) ع   PICK(. در همین  به  نیز  بر تعهد  پژوهش حاضر  تاکید دارد. در  روابطه زناشویی  از  اساسی  نوان یک مولفه 

های بهبود رضایت جنسی و عاطفی که مانع از خیانت و بهبود ی آزمون آن در همسر و همچنین راههای پیرامون تعهد و نحوه آموزش

اثربخشی این مداخله بر افزایش نگرش مثبت به ازدواج  نی برای  یتواند تبیارائه شد، که می  PICKگردد برای گروه آزمایش تعهد می

های پیرامون درک نیازهای عاطفی و جنسی همسر، بهبود ارتباط و بهبود دلگرمی  ها و بحثین در این مداخله آموزشچنهم  باشد. 

 تواند زمینه بهبود عشق و عالقه زوجین در آستانه ازدواج را فرآهم کرده باشد.  ارائه شد که می

( بر نگرش به ازدواج در زوجین PREP)  برنامه پیشگیری و بهبود رابطهن نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که  همچنی

(، حیدرنیا  19های )این یافته پژوهش تا حدودی با یافته پژوهش در آستانه ازدواج در مقایسه با گروه کنترل اثربخشی معناداری دارد.

( که بیانگر اثربخشی این مداخله بر مواردی 22( و استنلی و همکاران )18آلن و همکاران )(،  21همکاران )(، اسالمی و  20و همکاران )

باشد. در تبیین این یافته  اند تا حدودی همسو میههای ارتباطی و همچنین بهبود کیفیت ازدواج بودمانند باورهای ارتباطی، مهارت

فردی به ویژه در  های بینمنابع کاهش نگرش مثبت به ازدواج به عدم آمادگیبخشی از  توان به این مورد اشاره کرد که  پژوهش می

های پیرامون آینده ازدواج و شکل رابطه و همچنین مشاهده الگوهای از رابطه زوجین که دچار مورد تعامل و ارتباط، وجود نگرانی

هدف عمده مداخله خود را بر بهبود توانایی برقرار برنامه پیشگیری و بهبود رابطه(. در همین راستا  8اند ) تعارض و فروپاشی رابطه شده

(. بر  11)های حل تعارضات در جهت جلوگیری از بروز پریشانی در رابطه زوجین قرار داده است  ارتباط مثبت و همچنین آموزش

های ارتباطی و  پیرامون شناسایی عوامل خطرساز رابطه زناشویی، آموزش سبکهای که  باط کرد، آموزشنتوان استهمین اساس می

های پنهان رابطه زوجین مانند مسائل جنسی و همچنین آموزش حل مسئله که برای زوجین در  ها و نگرانیصمیمت، بررسی دغدغه

ش نگرش مثبت به ازدواج باشد. چرا که این تواند تبیینی برای اثربخشی این مداخله در افزایاجرا گردید، می  PREPگروه مداخله  

تواند با ارائه شکل صحیحی از حل مسئله و برقراری  دهد، میافزایش میرا  فردی زوجین  های بینها عالوه بر اینکه توانمندی آموزش

تری را ایجاد کند.  ثبتکاسته و نگرش کارآمدتر و مهای زوجین پیرامون آینده زندگی زناشویی  ارتباط تا حدودی از نگرانی و دغدغه

های متقابل، و اظهارت منفی که زوجین ممکن است نسبت به آن  همچنین در مداخله ارائه شده بر تاثیر منفی مواردی مانند شکایت

حل های پیرامون ارتباط موثر و  نگرانی داشته باشند و پیرامون آن انتظارات منفی را متصور باشند، مورد توجه قرار گرفت و با آموزش

مسئله سعی در اصالح این انتظارات شد. در همین رابطه نشان داده شده که در برخی موارد وجود انتظارات منفی نسبت به رابطه 

ها  توان استدالل کرد که ارائه این آموزش(. بنابراین می5؛  28؛  8زناشویی از عوامل اساسی افزایش نگرش منفی نسبت به ازدواج است )

شود، موثر واقع توانسته در کاهش این انتظارات منفی و افزایش انتظارات مثبتی که منجر به نگرش مثبت به ازدواج میتا حدودی  

 شود. 
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 برنامه پیشگیری و بهبود رابطه ( در مقایسه با  PICKآگاهی و انتخاب میان فردی )برنامه  همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که  

(PREP  به صورت معناداری در )های قبلی به مقایسه اثربخشی این دو مداخله  تر است. اگرچه پژوهشبهبود نگرش به ازدواج اثربخش

در اثربخشی تواند تبیین کننده تفاوت  می  های موجود میان دو برنامهاند، با این حال توجه به برخی از تفاوتبا یک دیگر نپرداخته

دارد، جامعیت و چندبعدی  PREP نسبت به برنامه    PICKرسد برنامه  که به نظر میای  های عمدهاین دو مداخله باشد. یکی از مزیت

را   تعهد و تماس ، یشناخت، اعتماد، دلگرمترین عناصر یک رابطه زناشویی مانند بر مهم  PICKای که برنامه بودن آن است. به گونه

پریشانی  کاهش فقط در جهت راستای بهبود ارتباط زوجین در جهت    PREP(. این درحالی است که برنامه  10دهد )مدنظر قرار می

به شرکت کنندگان کمک می کند تا دانش    PICK  که برنامهدر تایید این برداشت، نشان داده شده  (.  18دارد )می  رابطه قدم بردر

جانبه و کاملتر، همچنین ه  مبنی بر دید هم. عالوه بر این مزیت  ( 15های شکل گیری رابطه سالم افزایش دهند )لفهخود را در مورد مو

(. دلبستگی به عنوان سازه مهمی در نظر گرفته شده است که  10ی بنا نهاده شده است )ارتباط  یدلبستگمبتنی بر    PICKبرنامه  

ازدواج و رابطه اساس آن بنا نهاده شده است و تبیین کننده مهمی برای دیدگاه زوجین نسبت به  روابط نزدیک کودکی و بزرگسالی بر

مدار اثربخشی باالتر و  اند که مداخالت دلبستهها نیز بیانگر این مورد بوده(. عالوه براین نتایج برخی پژوهش 30،  29زناشویی است )

بدین شکل این برنامه بر اساس مدل دلبستگی ارتباطی نقشه (.  32،  31ها دارد )با نرخ پایداری بیشتر، در مقایسه با دیگر مداخله

های مورد نیاز برای یک رابطه  کند و با آموزش مهارتهای هشدار دهنده فراهم میراهی برای کمک به افراد برای آگاهی از نشانه

عاشقانه، زمینه را برای اعتماد فرد برای ادامه یا خاتمه دادن به رابطه مهیا کرده و تصمیم گیری در انتخاب همسر را تسهیل می 

تواند دو عامل مهم برای های ارتباطی بیشتر و همچنین تکیه بر دلبستگی ارتباطی مین گفت که تاکید بر مولفهتوابنابراین مینماید. 

باشد. البته باید به این مورد نیز توجه کرد که متغیر نگرش به     PREPدر مقایسه با برنامه  PICKتبیین اثربخشی باالتر برنامه  

ها ای که تعداد بیشتری از عوامل و مولفهبنابراین قابل قبول است مداخله(.  6،7،8پذیرد )ازدواج نیز از عوامل مختلف و متنوعی اثر می

همانطور که در جلسات برنامه آموزشی     PICK برنامهبا توجه به اینکه اساس و پایه  را پوشش دهد، اثربخشی بیشتری را نشان دهد.  

لذا زمانی که هم شناخت و    ؛(10)ذکر شده است، مبتنی بر کسب دانش در پنج مؤلفه شناخت، اعتماد، دلگرمی، تعهد و تماس است  

بگیرد، بنابراین، انتظار می  هم نگرش مطلوب نسبت به اعتماد، دلگرمی، تعهد، تماس و شناخت از طرف مقابل در هنگام ازدواج شکل  

است، این است که به فرد و یا   PICK رود که نگرش به ازدواج نیز بهبود یابد و مثبت باشد. بنابراین، آنچه که مزیت اصلی برنامه

پاشنه   کند. در حالی کهخواهند با زوج خود داشته باشند، ارائه میزوجین یک نگرش و شناخت آگاهانه نسبت به مدل ارتباطی که می

همانطور که در جلسات برنامه آموزشی این رویکرد توضیح داده شده است در پیشگیری و حل تعارضات و   PREP آشیل برنامه

الگویی مؤثر در     PREPرود که برنامهناکارآمدی ها از طریق ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد در بین زوجین است. بنابراین، انتظار می

 ن باشد و نه در ابتدای راه برای زوجینی که در آستانه ازدواج هستند.حین و خالل ارتباط زوجی

دنیای امروز و با توجه به تغییراتی که در زندگی بشر صورت گرفته، جدایی و طالق در زوجین رو به افزایش بوده است. این در حالی  

ها  ر مورد توجه بوده است. با این حال یکی از دیدگاه به زوجین بیشت  های گذشته آموزش و ارائه مداخلهها و صده است که نسبت به ده

گردد. با توجه به اینکهنگرش به ازدواج درزوجین میو رویکردهای موجود به ارائه مداخالت برای زوجین، به مرحله پیش از ازدواج بر

ندگی زناشویی باشد، برای آموزش و  بینی کننده موفقیت یا شکست در زتواند اثرات پایداری در رابطه زوجین داشته باشد و پیش می

(  PREP) برنامه پیشگیری و بهبود رابطه( و  PICKبرنامه آگاهی و انتخاب میان فردی)مداخالت پیش از ازدواج مورد توجه بوده است.  

هستند، این پژوهش ضمن بررسی اثربخشی این دو مداخله بر نگرش به    ازدواج  درآستانه  زوجین  برای  اثربخش  هایبرنامه  ازجمله
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ازدواج در زوجین در آستانه ازدواج، به مقایسه اثربخشی آنها در جهت شناخت مداخله کارآمدتر پرداخت. نتایج نشان داد هر دو روش  

بر نگرش    (PREP)  یشگیری و بهبود رابطهبرنامه پ ( و  PICKپیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی)آموزش  

 های در آستانه ازدواج تاثیر معنادار و پایداری دارد. با این حال مقایسه نتایج دو مداخله نشان داد که استفاده ازبرنامهزدواج در زوجبه ا

PICK   برنامه  به  نسبت PREP بنابراین برپایه نتایج بدست آمده  تراست.  اثربخش  ازدواج  درآستانه  زوجین  نگرش به ازدواج دربر

برای بهبود و اصالح نگرش به ازدواج برای زوجین در آستانه ازدواج  PREP در مقایسه با  PICK توان گفت که استفاده از ازبرنامه  می

 PREPبا برنامه  ای با تعداد جلسات کمتری در مقایسه  مداخلهPICK برنامه  همچنین باید توجه کرد که  ایرانی در اولویت قرار دارد.

تر تمدتواند توسط متخصصان و متولیان این حوزه به عنوان یک مداخله کارآمدتر و کوتاهاست. در نتیجه استفاده از این مداخله می

 برای بهبود نگرش به ازدواج مورد توجه و استفاده قرار گیرد.  

 محدودیت پژوهش 

روبرو بود. اول اینکه با توجه به برخی مسائل مانند رفت و آمد به محل برگذاری جلسات  پژوهش حاضر به چند محدودیت عمده  

های پژوهش  پذیری یافتهدر دسترس استفاده کردند، بنابراین تعمیمگیری  نمونهمداخله و موارد دیگر، پژوهشگران به ناچار از روش  

است. همچنین نمونه پژوهش مشتمل بر زوجین در آستانه ازدواج با حداقل سطح تحصیالت دیپلم تا حدودی با محدودیت روبرو  

 د با محدودیت روبرو است.  اسوبود، بنابراین امکان تعمیم نتایج بدست آمده به زوجین در آستانه ازدواج بی

 کاربرد پژوهش 

های دیگر نیز مورد ها در جمعیتگیری تصادفی، اثربخشی این مداخلههای عادی ضمن استفاده از نمونهشود در پژوهشپیشنهاد می

آموزش قبل از ازدواج که    یها وهیشود، ش  یم  شنهادیمسئله آموزش قبل از  ازدواج پ   تیبا توجه به اهمهمچنین  بررسی قرار گیرد.  

 یمجرد از ابتدا  انیدانشجو  هی کل  ینظم برابه صورت م  ییپژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، توسط مراکز مشاوره دانشجو  نیدر ا

 .رددارائه گ یآموزش یبه صورت کارگاه ها  یلیترم تحص

 تضاد منافع 

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول مقاله است و هیچگونه تعارض منافعی در آن وجود ندارد و سهم نویسندگان به ترتیب  

 اسامی آنها در مقاله ذکر شده است.

 گذاریسپاس

پژوهشگر از تمامی زوجین در آستانه ازدواجی که با شرکت کردن در پژوهش حاضر، امکان اجرای پژوهش را فرآهم آوردند، نهایت  

 تشکر و قدردانی را به عمل آورد.  
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