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Abstract 
This purpose of this study was to investigate the 

effectiveness of the Adlerian-based premarital education 

program on female students’ constraining beliefs 

regarding mate selection. The statistical population 

included high school female students in the 2nd grade 

living in Jam (located in Bushehr province) during the 

academic year of 2018-19. The study was a quasi-

experiment, using pre/post-test and a control group. The 

sample included 52 female students who scored 1.5 

standard deviation higher than average. The participants 

were assigned to the experimental (n=26) and the control 

group (n=26). The experimental group received seven 

90-minute sessions of Adlerian-based premarital training 

while the control group received no intervention. The 

participants completed the Attitudes about Romance and 

Mate Selection Scale (ARMSS). The data analyzed using 

the repeated measures ANOVA, and the results showed 

that the program reduced five of the six constraining 

beliefs about mate selection, such as "cohabitation", "one 

and only one", "opposing complement each other", 

"idealism", and "ease of effort". The program had no 

effect on “perfect confidence”. According to the results, 

the findings of the study can be used to improve the 

process of mate-selection. 

Keywords: Premarital, Constraining Beliefs, Mate-
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 دهیچک
 ازازدواجآمادگی پیش بررسی اثربخشی آموزش برنامهاین پژوهش با هدف 

د. انجام ش مبتنی بر دیدگاه آدلری بر باورهای محدودکننده انتخاب همسر 
دوم متوسطه شهرستان جم  آموزان دختر مقطعدانش جامعه آماری شامل کلیه

 باکه آزمایشی بود. این پژوهش یک طرح شبه 1397-98در سال تحصیلی 
دانش 52 تعداد . انجام شدآزمون و گروه کنترل آزمون، پسپیش استفاده از 

باورهای انحراف معیار باالتر از میانگین در مقیاس  5/1براساس نمره موز آ
ر تصادفی دروش  انتخاب و بهصورت داوطلب بهمحدودکننده انتخاب همسر 

های کنندهنفر( گمارده شدند. شرکت 26نفر( و کنترل ) 26) وزشدو گروه آم
ازازدواج مبتنی بر ای، تحت آموزش پیشدقیقه 90گروه آزمایش هفت نشست 

آزمون و آزمون، پسدر سه مرحله پیشو  قرار گرفتند( 1978)دیدگاه آدلری 
( پاسخ ARMSSمسر )مقیاس باورهای محدودکننده انتخاب ه پیگیری به
روش آماری تحلیل واریانس مکرر )آمیخته( تحلیل شدند. نتایج  هها بدادند. داده

ازازدواج مبتنی شیوه برنامه آمادگی پیش ازازدواج بهنشان داد که آموزش پیش
باعث کاهش پنج تا از شش باور محدودکننده انتخاب همسر  ،بر دیدگاه آدلری

، «کنندمتضادها یکدیگر را کامل می»، «تنها یکی یکی و»، «خوابیهم»مانند 
آموزشی نسبت  های گروهکنندهدر شرکت« آسانی تالش»و « گراییآرمان»
تأثیری در باور  های گروه کنترل شده است و این آموزشکنندهشرکت به
توان دست آمده میهای بهبنابراین، براساس یافته نداشت. «اطمینان کامل»

 ،یویژه در دوران نوجوانازازدواج بهه برنامه آموزش آمادگی پیشنتیجه گرفت ک
از باورهای غیرمنطقی و غیرواقعی را در آنان کاهش دهد و  یتواند بسیارمی
ویی مشکالت بعدی در زندگی زناش عنوان یک عامل پیشگیرانه از بسیاری ازبه
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 قدمه م
الرسون و اولسون، گیرد، ازدواج است )اش میدوران زندگیهایی که یک فرد در ترین تصمیمیکی از بزرگ

تواند راهبرد مؤثری در کاهش طالق و حمایت از ازدواج سالم باشد. عدم می ،ازازدواجپیش(. آمادگی 1989
شناسایی شوند  ازازدواجپیشهستند که باید در آموزش  یلمعوا ،ی اشتباههاآمادگی افراد برای ازدواج و نگرش

مزایای بسیاری در مقایسه با افراد غیرمتأهل دریافت  ،دهد که افراد متأهلپژوهشی نشان می(. 2011پولی )
مندی و شادی و رضایتوضعیت مالی بهتری دارند  رند،تری داترند و زندگی طوالنیافراد متأهل سالم .کنندمی

 .(2005لیتزینگر و گوردن، ) کنندمیبیشتری گزارش 
 18های زودهنگام؛ یعنی، سن زیر ازدواج ،توسعهحالدر بسیاری از مناطق و کشورهای در ،حاضردر حال 

در سنین زیر  ،توسعهحالدرصد از دختران در کشورهای در 50تا  20کلی،  طورسال برای دختران رایج است. به
دانش و مهارت الزم  ،کننداج می(. دخترانی که در سنین پایین ازدو2009سینک، کنند )سالگی ازدواج می 18

نفس کافی، بهدلیل نداشتن اعتمادبههویت خود با مشکل مواجه هستند و  بهدهی در زندگی را ندارند و در شکل
از طرفی ازدواج  .گیری باالیی در زندگی برخوردار نیستنددیگران هستند و از قدرت تصمیم بههمواره متکی 

و فخرایی،  مینقل از ابراهیبه ؛1382، 1گودشود )ها میکاهش کیفیت زندگی آن بهمنجر  ،زودهنگام در دختران
قبول غالب های در سن پایین موردکنیم و ازدواجمدرن زندگی می نسبتاًای که در جامعهبا وجود این. (1392

مختلفی  تواند دالیلکه میهای زودهنگام هستیم هنوز هم در گوشه و کنار کشور، شاهد ازدواج ؛ امامردم نیست
های فامیلی، ازدواج، عدم آگاهی، ازدواجسنت و فرهنگ گذشتگان به هاپایبند بودن خانواده ،جمله داشته باشد از

ثیر سنت و فرهنگ أتکه هنوز هم تحتشهرهای جنوبی این آمار در  ،شککه بدون هامانند اینهای تحمیلی و 
هر دلیلی اتفاق افتاده باشد، بدون  بهازدواج در سن پایین  ،هرحالبهخورد. چشم میبهیشتر گذشته هستند ب

ای هلئترین مسبلوغ روانی و هیجانی کافی نرسیده و با کوچک بههنوز  ،فرد در سن پایین .پیامد نخواهد بود
پیامدهای از دیگر یکی  شود.موجب فروپاشی کانون گرم خانواده می ،شود و همین امرعصبی و خشمگین می

سری مهارتهای سنی مختلف یکهر فرد باید در دامنه .استنفس بهکاهش اعتماد ،زودهنگام هایجمهم ازدوا
بزرگ وارد دوره این دورهکردن  باره بدون سپرییک ،ازدواج کند نوجوانی دورهها را کسب کند و اگر فردی در 

فردی در روابط بینافراد شود این شده و موجب میهای الزم مانع از کسب مهارت ،شود و این امرسالی می
حاکی از افزایش رشد طالق در کشور هستند و این عامل  میآمارهای رس احساس ضعف و ناتوانی داشته باشند.

سر این دوره را پشتو وقتی  کنندی که در سنین پایین ازدواج میزیرا دختران ؛شودبا ازدواج زودهنگام بیشتر می
شود احساس کنند در موجب می ،کند و همین امرمی شان تغییریرسند معیارهامی سنین باالتر بهگذارند و می

  اند.شتباه کردها ازدواج خود
ولی فرهنگ ؛ رنگ نشده استزمان کم ذرگ گرچه آرزوی انسان برای داشتن یک ازدواج موفق و پایدار در

                                                           
1. Good, W. J. 

http://elib.mui.ac.ir/site/catalogue/17694
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(. جوانان 2000هد، نوی و وایتپاپیچشمگیری دچار تغییر شده است )طور گذشته به بهانتخاب همسر، نسبت 
گیری در مورد انتخاب کنند و زمان کافی برای تصمیمسپری می ازازدواجپیشامروزه وقت بیشتری را در روابط 

 میسهای رهای آمادگی و آموزشانتخاب همسر، دوره در مرحله ،ولی در جوامع حاضر ؛آینده خود دارند 1همسر
اند و در حال خود رها شده بهجوانان مجرد زیادی در جامعه  ،حاضرحالبرای جوانان وجود دارد. در اندکی

 تحت کنترل والدین بود و حتیشدت به یافتن همسر ،های انتخاب همسر سرگردان هستند. در گذشتهموقعیت
نوجوانان امروزی در  ،کندبیان می (2003سیلیمن )گرفت. در مواردی انتخاب همسر توسط آنان صورت می

ها و خطرات زیادی در آنان را در معرض آسیب ،و همین شرایط شرایط حساس فردی و اجتماعی قرار دارند
دهد و در شرایط بحرانی، کمتر حمایت و یا کمکی از سوی آشنایی با جنس مخالف و انتخاب همسر قرار می

کنند. برخی از نوجوانان و جوانان ارتباط سالم با همسرشان دریافت می دیگران در جهت مراقبت از خود و داشتن
سیلیمن و شوام، اند که دارای باورها و آرزوهای غیرمنطقی در امر انتخاب همسر هستند )نشان داده ،مجرد
 هبنسبت  ی مثبتدارای دیدگاه ،(. این واقعیتی است که هر جوانی در دوران آشنایی با جنس مخالف2004

وچک شمرده و خصوصیات مثبت و تا خطاهای همسرش را ک شودموجب می ،همسر خود است و این امر
برخی نوجوانان نیز با داشتن باورهای آرمانی،  (.1996)مورای، هولمز و گریفین، پسند او را فراتر جلوه دهد مورد

که هر انسانی تنها یک عشق این ترین پایه انتخاب یک همسر است ومهم ،تنهایی بهکنند که عشق تصور می
اسپریچر و میتس، ، یک ازدواج موفق و کامل خواهد بود )شودازدواج  بهواقعی دارد و این عشق اگر منجر 

(. این2005گمری، مونتشود )میمشاهده گونه افکار رویایی و آرمانی در میان جوانان دختر و پسر (. این1999
، زیرا شودمی بهها در روابط دوجان، موجب تخریب صمیمیت2باورهای محدودکنندهگونه انتظارات غیرمنطقی و 

د بود این ارتباط ناپایدار خواه ،ها، طرفین از ارتباط با یکدیگر راضی نبوده و در نتیجهگونه دیدگاهبا داشتن این
  (.2008اپ و کمپل، اپ، فوتریس، ونون؛ 1997ویزمن، دیکسن و جانسون، )

کنند که ها هدایت میموقعیت بههایمان را دهند و پاسختأثیر قرار میمان را تحتهای احساسشیوه ،باورها
، افرادی که معتقدند برای مثالگذارد. کنیم، تأثیر میخود، بر رضایتی که از زندگی و رابطه احساس می نوبهبه
کفایتی و یأس در مورد قدری احساس بی به، ممکن است «که ازدواج کنیم کامل باشیمباید کالً قبل از این»

هر حال، درک شیوع باورهای بهها را از پیگیری سازنده برای یک همسر باز دارد. هایشان کنند که آنضعف
بها ممکن است که باورهانتخاب همسر در میان زنان و مردان مجرد و این محدودکننده )قید و بندها( درباره

افرادی که در  بهدرمانگران و مشاوران خانواده و ازدواج کمک نماید که تا  بهتواند ساز شود، میلهئویژه مس
شرف ازدواج هستند، کمک کنند تا برای ازدواج آماده شوند. یک موضوع برجسته در ادبیات تجربی در انتخاب 

در مورد شیوع باورهای  میهای کیند است. پژوهشآاین فر نقش و تأثیر باورهای شخصی در بهمربوط  ،همسر
که چنین  ازازدواجپیشها در هایی که درمانگران بتوانند با آنو روش ازازدواجپیشکننده در روابط محدود

                                                           
1. mate selection  
2. constraining beliefs  



 ... اثربخشی آموزش برنامهبررسی                                                                                                                    4

نقش  بهاز مطالعات ادبیات مربوط  ،(1992(. الرسون )1992الرسون، باورهای دارند مداخله نمایند، وجود دارد )
کنند، شناسایی ها اقتباس میباورها در انتخاب همسر، نُه باور محدودکننده که مکرراً افراد در انتخاب همسر از آن

عشق کافی »، «5تالش بیشتر»، «4کامل رابطه»، «3خود کامل»، «2شریک کامل»، «1یکی و تنها یکی»د: کر
. باورهای «9انتخاب باید آسان باشد»و « 8کنندمیمتضادها یکدیگر را کامل »، «7خوابیهم»، «6است

های انتخاب -1شوند که ممکن است: عنوان باورهای شخصی تعریف میبه ،محدودکننده در انتخاب همسر
تالش فرد را برای یافتن یک جفت  -2 ؛کند محدود نمایدفرد را در رابطه با چه کسی و چه موقع ازدواج می

 ازازدواجپیشفردی و عوامل های بینها و قوتبررسی اندیشمندانه ضعف -3 ؛دهدمناسب افزایش یا کاهش می
انتخاب همسر همیشگی و  میمشکالت و ناکا -4کند و گذارند بازداری میکه بر موفقیت ازدواج تأثیر می

، کوب، الرسون و واتسون؛ 2000الرسون، کند )های جایگزین را برای مشکالت محدود میحلانتخاب راه
 (.1992الرسون،  ؛2003

افزایش نرخ  ،از طرفی کنند.ازدواج حمایت میازپیشهای آموزشی از اثربخشی برنامه مطالعات متعددی
های آموزشی شرکت در برنامه بهافرادی که قصد ازدواج دارند را  هاسبب شده تا دولت ،طالق و ناپایداری ازدواج

ای تحقیقات هدفمند و انسجام یافته ،در کشور ما در چند سال اخیر (.2004مورای، تشویق کنند ) ازازدواجپیش
فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان آگاهی و انتخاب میان برنامه شیوه به ازازدواجپیشآموزش  در مورد برنامه

آگاهی و  برنامه شیوه به ازازدواجپیشآموزش  (، برنامهالف 1395رجبی، عباسی، سودانی و اصالنی، مجرد )
رجبی، محمودی، فردی بر کاهش ترس از ازدواج و افزایش انگیزه برای ازدواج دانشجویان مجرد )انتخاب میان

آلشیوه برنامه ارتباط بر کاهش انتظارات ایده به ازازدواجپیش(، برنامه آموزش 2017الهی، اصالنی و امان
مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط بر  ازازدواجپیشامه آموزش (، برن1398رجبی و عباسی، گرایانه جوانان مجرد )

( و آموزش 1397، ، عباسی، سودانی و اصالنیرجبیکاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانشجویان مجرد )
رجبی و گرایانه دانشجویان مجرد )آلفردی بر انتظارات ایدهشیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان به ازازدواجپیش

 ازازدواجپیشکه آموزش  استبیانگر این  ،( انجام گرفته است که نتایج همه این تحقیقاتب 1395همکاران، 
های هیهای بعدی جلوگیری نماید و آگاعنوان یک عامل پیشگیرانه از بسیاری از بحرانبهتواند می ،جوانان به

  .مثبت در جوانان ایجاد کندر باورهای های مختلف انتخاب همسر و تغییالزم را در زمینه

                                                           
1. one and only 

2. perfect partner  
3. perfect self  
4. perfect relationship  

5. try harder  

6. love is enough  
7. cohabitation  
8. opposing complement  
9. choosing should be easy  
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های ازدواج، ترین زمان برای آموزش مهارتبرخی از پژوهشگران بر این موضوع توافق دارند که مناسب
؛ سیلیمن و 2004؛ گاردنر، گیس و پاروت، 2001گاردنر، های دبیرستان و سنین نوجوانی و جوانی است )سال

گیری با افراد دیدار و سایر انواع ارتباط به(. در این بازه زمانی است که بسیاری از نوجوانان شروع 2004شوام، 
ترین عوامل پیشیکی از قوی ،یت ارتباط رمانتیک نوجوانانکیف مطالعاتکنند. براساس جنس خود میهمغیر

بیدر،  -آدلر ؛2000جوینر و اودری، ؛ 1993برنت و همکاران، کننده وضعیت و حاالت روحی آنان است )بینی
  (.2007کرپیلمن، شارام، هیگینبوتام و پوالک، 

های افراد است که در آن مفهوم عالقه اجتماعی در روابط زوجین ای از رشد دیدگاهمرحله ،انتخاب همسر
تواند با ارزیابی موضوع انتخاب همسر برای تشکیل ازدواج، موجب اطمینان بیشتر شود و اغلب میدیده می

های ما انتخاب ،( بیان کرد1989ویس و کریستینسن، ها نقل از کرن،به ؛1968) 1دریکورسطور که . همانشود
دهیم. افراد میمان، روابط با دیگران و اهداف زندگی خود انجام زناشویی را براساس تمایل و سلیقه شخصی

ای از تجانس )تفاهم( بین سبک زندگی مجردی و درجه بهگیرند که احساس کنند ازدواج می بهزمانی تصمیم 
اندازه کافی رشد و تعالی  بهدیدگاه مهم آنان در مورد نحوه زندگی و روابط دوجانبه،  اند؛ یعنیمتأهلی رسیده

های خاصی لیت نقشئوخودمان، زندگی و روابط، مس بهفرد راجع هبتجربیات منحصر بهیافته باشد. ما با توجه 
 کنند.در سطحی از ناآگاهی، افرادی هستند که نقش خود ما را تکمیل می گیریم؛ گرچهعهده میرا بر

آموزش ها، برنامه افراد مجرد وجود دارد. یکی از این برنامه ازازدواجپیشبرای آموزش  میهای کبرنامه
 ازازدواجپیشطرفدار مشاوره  مییک حا (، آدلر1926) است. در اوایل سال مبتنی بر دیدگاه آدلری ،ازازدواجپیش

توان برای ثبات و بهترین کاری که می»او اظهار داشت  .را مطرح کرد ازازدواجپیشمشاوره  بهبود و نیاز 
 ازازدواجپیشهای آموزشی این است که دوره ،مند شوندها کرد که بشریت و نسل آینده از آن بهرهپایداری ازدواج

ها برای ها ارائه شود تا آنها، تصورات و باروهای نادرست زوجبرای اصالح نگرش بهشناسان با تجرتوسط روان
تقاضا برای آموزش (.1989 هاویس و کریستینسن، نقل از کرن،به؛ 1978، 2آدلر)« زندگی آینده آماده شوند

ها، نیاز العات از اثربخشی واقعی این برنامهبودن اط ناکافی ،در حال افزایش است. از طرفی ازازدواجپیشهای 
برای  ازازدواجپیشهای های بیشتری دارد. هنوز این سؤال مطرح است که محتوای برنامهحمایت پژوهش به

ر مبتنی ب ازازدواجپیشآموزش آمادگی  برنامهافراد جوان و مجرد چگونه باید باشد؟ در این پژوهش، محتوای 
های خانوادگی، ارتباط، مدیریت تعارض های آگاهی از ازدواج، خودشناسی، خاستگاههدیدگاه آدلری شامل مؤلف

عنوان یک ابزار پیشگیری به ازازدواجپیشتمرکز اصلی این پژوهش، بر آموزش  (.2011)پولی، است  و همکاری
 و دوم است دختر مجرد مقطع متوسطه آموزاندانشانتخاب همسر در  حدودکنندهمؤثر برای کاهش باورهای م

 ،مبتنی بر دیدگاه آدلری ازازدواجپیشآموزش  برنامه شیوه به ازازدواجپیشسؤال اصلی این است که آیا آموزش 
 دختر مجرد مقطع متوسطه دوم را بهبود بخشد؟ آموزاندانشتواند باورهای محدودکننده انتخاب همسر را در می

                                                           
1. Dreikurs, R. 

2. Adler, A. 
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 روش 
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

، آزمونپیشبا  آزمایشینیمههای از نوع طرحو  لحاظ هدف کاربردیبهمّی و یک پژوهش کپژوهش حاضر 
آموزان دختر مدارس دانش جامعه این پژوهش شامل کلیه .استیافته با گروه کنترل و پیگیری بسط آزمونپس

ک فراخوان با ابتدا ی .است 1397-98 دوم شهرستان جم در استان بوشهر در سال تحصیلی مقطع متوسطه
پرورش شهرستان جم و مدیران مدارس برای برگزاری وحراست سازمان مدیریت آموزش هماهنگی با اداره 

از میان  ،. در مرحله بعدشدتان اعالم در میان مدارس دخترانه این شهرس ازازدواجپیشهای آموزش کالس
متقاضی شرکت در کارگاه آموزش  دبیرستان( و 5نام کردند )آموزان دختر که در این فراخوان ثبتدانش
آموزان مجرد دانش -1پژوهش:  بههای ورود مالک براساسبعد از یک مصاحبه اولیه و  ،بودند ازازدواجپیش

عدم سابقه شرکت در کارگاه یا کالس آموزش ازدواج یا  -3 ؛نامزدی یا عقدعدم سابقه  -2؛ سال 20کمتر از 
حضور در  بهتمایل  -5و  DSM-5راهنمای  براساسلقی نداشتن مشکالت عاطفی و خُ -4 ؛ازازدواجپیش

آموز دختر دانش 52 شده، ذکر پژوهش به ورود یهامالک نداشتن ،یعنی خروج؛ یهامالک و جلسات آموزشی
 باالتر از میانگین بود انحراف استاندارد =5/1مقیاس باروهای محدودکننده انتخاب همسر  ها درنمره آنکه 

گروه کنترل اختصاص  به کنندهشرکت 26موزش و گروه آ به کنندهشرکت 26روش تصادفی  بهانتخاب و 
آموزشی و دو ماه بعد  قبل و بعد از مداخله ،های آموزش و کنترلهای گروهکنندهشرکت ،در مرحله بعدیافتند. 

ارزیابی قرار گرفتند. انتخاب همسر مورد کنندهپیگیری( در باورهای محدود از پایان مداخله آموزشی )مرحله
با تکیه بر اصول و فنون  ازازدواجپیشای آموزش دقیقه 90 تحت هفت جلسههای گروه آموزش کنندهشرکت

در مرکز مشاوره  1398تا سه اردیبهشت  1397بهمن  30هفتگی و گروهی و از به صورت دیدگاه آدلری 
ک رار نگرفتند و فقط در یقرار گرفتند و گروه کنترل تحت هیچ نوع آموزشی قپرورش شهرستان جم وآموزش

کنندهمنظور رعایت اصول اخالقی، همه شرکتبه آیند انتخاب همسر شرکت کردند.ساعته در مورد فرنشست دو 
صورت ها نیز بهو از والدین آن های پژوهش حاضر از حق انتخاب آزادانه برای شرکت در پژوهش برخوردار بودند

در تحقیق توضیح کلی در مورد اهداف تحقیق  هاکنندهشرکت به ،کتبی رضایت گرفته شد. پیش از آغاز آموزش
صورت گروهی تحلیل میمحرمانه خواهند بود و بههای این پژوهش اطمینان خاطر داده شد که داده داده شد،
 .شدها رعایت کنندهحقوق انسانی شرکت شرکت در هر جلسه و احترام به عدم تمایل بهشوند و 

 سنجش ابزار
کوب، الرسون و این مقیاس توسط  :)ARMSS( 1مقیاس باورهای محدودکننده انتخاب همسر

های مختلف ازدواج )یکی و تنها یکی، باور محدودکننده در زمینه نُه و 32ساخته شده و شامل  (2003) واتسون
ای تدوین ( است. این مقیاس براساس مقیاس لیکرت پنج رتبههامانند اینشخص کامل، عشق کافی است و 

                                                           
1. Attitudes About Romance and Mate Selection Scale (ARMSS) 
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؛ 45/0 ،1زمان این مقیاس با مقیاس باورهای رومانتیک. روایی هم(2003، کوب، الرسون و واتسونشده است )
ها )یکی و تنها یکی، عشق کافی است، مقیاسو در خرده 88/0 ضریب پایایی آلفای کرونباخ در کل مقیاس

 99/0تا  64/0کنند( از تالش و متضادها یکدیگر را کامل می گرایی، آسانیکامل، آرمان خوابی، اطمینانهم
روش تحلیل عاملی  بهدانشجویان  ای بر رویدر مطالعه (.2003، کوب، الرسون و واتسونگزارش شده است )

 ؛یکی و تنها یکی -1ای تقلیل یافت و شش عامل ماده 20یک مقیاس  بهای ماده 32اکتشافی مقیاس 
گرایی آرمان -6 کامل و اطمینان -5 ؛آسانی تالش -4 ؛کنندمتضادها یکدیگر را کامل می -3 ؛خوابیهم -2

تواند بین یک شود که میتقسیم می 20در این مقیاس بر عدد  کنندگانشرکت ترتیب نمرهد. بدینشاستخراج 
، 14های کننده است. مادهانتخاب همسر در شرکت باال بیانگر باورهای محدودکننده تا پنج متغیر باشد که نمره

رجبی، فردوسی و ها را کاهش دهند )شوند تا سوگیری پاسخگذاری میصورت معکوس نمرهبه 20و  18
و برای  60/0ضرایب پایایی آلفای کرونباخ کل مقیاس ، (1390) شهبازیرجبی، فردوسی و (. 1390، شهبازی

دست آمده از هو ضرایب همبستگی بین نمره کل و شش عامل ب 78/0تا  37/0شش عامل استخراج شده از 
 اند.دست آوردههخوابی( ب)هم 70/0گرایی( تا )آرمان 60/0

مبتنی بر دیدگاه آدلری  ازازدواجپیشآموزش آمادگی  هایجلسهای از صورت خالصه -1جدول 
 (2011)پولی، 

 هدف جلسه
آموزان با موضوع ازدواج، کشف انتظارات و آشنایی بیشتر دانش ،هدف این جلسه ل: آگاهی از ازدواجاو

 چه که برای موفقیت آنان ضروری است، بود.آرزوهای آنان از ازدواج و آن
میان آورده و  بهچه که فرد برای این ازدواج هدف این جلسه شناخت خود فرد و آن خودشناسی و موضوع ازدواجدوم: 

وجود خواهد آورد و همچنین شناخت شخصیت فرد و اثر بهتغییراتی که در زندگی 
 آن بر موضوع ازدواج بود.

که این عقاید چگونه در فرد درباره ازدواج و این باورهایبههدف این جلسه دستیابی  های خانوادگیسوم: آموزش ریشه
های تربیتی خانواده و تأثیرات آن ریشه بهخانواده فرد رشد یافته است و نگاه کلی 

 بر تشکیل خانواده جدید متمرکز بود.
در این جلسه در مورد شناخت ارتباطات اجتماعی پیچیده افراد، کسب آگاهی از  چهارم: آموزش ارتباط

ها در اجتماع و تأثیرات آن بر خانواده بحث اجتماعی و مدل ارتباطی آنشخصیت 
 د.ش

د و فراگیری اصول و های افراها، درگیریشناخت نوع چالش ،هدف این جلسه پنجم: آموزش مدیریت تعارض
 تعارض بود. راهبردهای حل

اصول آن بحث شد. ازدواج  ء همکاری ودر مورد اجزا آموزاندانشدر این جلسه با  ششم: آموزش همکاری
یک امر  بهآوایی از سوی دو طرف دارد تا همدلی و هم بهلیتی است که نیاز سئوم

  آمیز تبدیل شود.موفقیت
های قبل شامل ضمن تقدیر صمیمانه از حضور در جلسه آموزشی، مفاهیم جلسه آزمونپسهفتم: مرور مفاهیم اصلی و اجرای 

های خانوادگی، ارتباط صحیح، مدیریت خودشناسی، خاستگاهآگاهی از ازدواج، 
 عمل آمد.به آزمونپسشود و در پایان جلسه از اعضا ها و همکاری مرور میتعارض

                                                           
1. Romantic Beliefs Scale  
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نرمال های آن از جمله )آمیخته( براساس مفروضه 1تحلیل واریانس با اثرهای تکراریروش آماری ها به داده

و با استفاده از نرم 5و همگنی واریانس لون 4، آزمون کرویت بارتلت3باکس M ،2بودن، آزمون کرویت موشلی
 تحلیل شدند.  SPSS-22افزار 

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

نفر در گروه سنی  17ساله و  16-17نفر در گروه سنی  49ساله،  14-15آموزان دختر در گروه سنی نفر از دانش 12
بودند.  نفر در پایه تحصیلی دوازدهم 22نفر در پایه تحصیلی یازدهم و  26نفر در پایه تحصیلی دهم،  30 و ساله 18-19

 ترتیب در مقطع کاردانی و دیپلم بود.آموزان بهانشتحصیالت اکثر والدین د همچنین،

هاب( توصیف شاخص

                                                           
1. The Repeated Measures Analysis of Variance  
2. Mauchly's Test of Sphericity  
3. M Box's Test of Equality  
4. Bartlett's Test of Sphericity  
5. Homogeneity of Variance Levene's test  

https://www.parsmodir.com/db/research/kmo.php


 

 

 

مبتنی  ازازدواجپیشآمادگی آموزش  یهاگروهدختر  آموزاندانشهای باورهای محدودکننده انتخاب همسر در هی مؤلفهامیانگین و انحراف معیار نمره -2جدول 

 و پیگیری آزمونپس، آزمونپیش( در مراحل n=26( و کنترل )n=26بر دیدگاه آدلری )
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش مرحله هاهمؤلف

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین هاگروه

 29/2 38/12 62/2 34/12 20/3 15/17 دیدگاه آدلری آموزش مبتنی بر یخوانهم
 55/2 11/16 26/3 00/17 74/2 50/16 کنترل

 11/2 34/14 40/2 46/14 63/2 15/16 آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری اطمینان کامل
 02/2 38/15 92/1 42/16 58/2 88/15 کنترل

 50/1 76/4 37/1 30/6 37/1 30/6 آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری یکی و تنها یکی
 34/1 26/6 25/1 73/5 25/1 73/5 کنترل

 83/2 42/8 33/3 38/8 59/2 34/10 آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری کنندمتضادها یکدیگر را کامل می

 76/2 53/11 03/3 92/10 15/3 57/11 کنترل
 28/1 26/3 13/1 3 66/1 84/4 آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری گراییآرمان

 44/1 57/7 90/1 46/5 78/1 6 کنترل

 66/1 73/5 44/2 8 44/2 8 آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری آسانی تالش
 16/2 84/7 80/2 8 80/2 8 کنترل
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انتخاب همسر  های باورهای محدودکنندههفهای مؤلشود میانگین نمرهمالحظه می، 2طور که در جدول همان
 مقایسه با گروه در ،مبتنی بر دیدگاه آدلری ازازدواجپیشآموزش آمادگی  در برنامهآموزان دختر مجرد در دانش

 و پیگیری کاهش یافته است.  آزمونپس به آزمونپیش کنترل از مرحله

 هاج( توصیف نرمال شاخص

میرنف( و همگنی واریانس لون اس -های فرض نرمال بودن )کولموگروفنتایج آزمون -3جدول 

آموزش و گروه کنترل در مراحل  انتخاب همسر در گروه محدودکنندههای باورهای همؤلف

 و پیگیری آزمونپس، آزمونپیش
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش متغیر

 13/0 (51/1=F) 11/0 (050/0=F) (F=30/1) 14/0 خوانیهم
 16/0 (71/0=F) 13/0 (09/0=F) (F=001/0) 16/0 اطمینان کامل

 18/0 (18/0=F) 15/0 (06/0=F)* (F=09/0) 20/0** یکییکی و تنها 
 18/0 (18/1=F) 13/0 (12/0=F)* (F=51/0) 13/0 کنندمتضادها یکدیگر را کامل می

 26/0 (*12/10=F) **31/0 (59/0=F)** (F=02/0) 15/0 گراییآرمان
 16/0 (67/1=F) 15/0 (08/3=F) (F=16/1) 14/0 آسانی تالش

و  آزمونپیشجمله یکی و تنها یکی در  ها ازهتعدادی از مؤلف شودمیمشاهده ، 3جدول گونه که در همان
آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری و تعدادی هم در گروه کنترل از توزیع نرمال  در برنامه ،هامانند اینو  آزمونپس

گرایی ه آرمانفقط در مؤلفهای آموزش و کنترل ها بین گروههمچنین فرض برابری واریانسکنند. پیروی نمی
البته باید تذکر داد که فرض نرمال بودن در تحلیل . استها این فرض برقرار همؤلف بقیهشود و در تأیید نمی

ر موارد تقریباً د بیشترل در احتمال خطای نوع او ت است. پس با وجود نقض این فرض،اهمیواریانس تقریباً بی
 ماند.)آلفا( باقی می αحدی است که آزمایشگر مشخص کرده؛ یعنی 

و موشلی  (M Boxes testی کوواریانس اُم باکس )هاسیماترهای برابری نتایج آزمون -4 جدول

 های باورهای محدودکننده انتخاب همسر هدر مؤلف
 pسطح  اُم باکس  df مجذور خی آزمون موشلی متغیر وابسته

 ˂001/0 55/38 2 14/16 71/0 خوابیهم

 ˂004/0 36/20 2 11 79/0 اطمینان کامل
 ˂001/0 74/9 2 06/20 66/0 یکی و تنها یکی

 ˂001/0 35/22 2 07/15 73/0 کنندمتضادها یکدیگر را کامل می

 ˂034/0 221/14 2 77/6 87/0 گراییآرمان
 ˂001/0 82/17 2 31/17 70/0 آسانی تالش
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و کرویت  باکسهای کوواریانس اُمهای برابری ماتریسنتایج آزمون دهدنشان می، 4که جدول  طورهمان
ان نیستند و برای ها یکسباورهای محدودکننده انتخاب همسر در میان گروه گانههای ششهدر مؤلف 1موشلی

 (.1962)واینر، د شاستفاده  2کیزر -وسهانگری کارانهمحافظهها از آزمون هتحلیل این مؤلف

 هاد( آزمون فرضیه

های ههای آموزش و کنترل( در مؤلفگروهها )راهه بین آزمودنینتایج تحلیل واریانس یک -5جدول 

 باورهای محدودکننده انتخاب همسر
های باورهای همؤلف

محدودکننده انتخاب 

 همسر

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

df  میانگین

مجموع 

 مجذورات

 pسطح  Fنسبت 

 

 >001/0 66/17 98/258 1 98/258 ها: گروهیآزمودن ینب خوابیهم

 65/14 50 93/732 خطا
 p=090/0 99/2 31/32 1 31/312 ها: گروهیآزمودن ینب اطمینان کامل

 79/10 50 50/539 خطا
 >013/0 57/6 08/27 1 08/27 ها: گروهیآزمودن ینب یکی و تنها یکی

 11/4 50 85/205 خطا
متضادها یکدیگر را کامل 

 کنندمی
 >001/0 19/12 39/205 1 39/205 ها: گروهیآزمودن ینب

 84/16 50 11/842 خطا
 >001/0 15/38 02/152 1 02/152 ها: گروهیآزمودن ینب گراییآرمان

 98/3 50 20/199 خطا
 >002/0 36/10 85/93 1 85/93 ها: گروهیآزمودن ینب آسانی تالش

    خطا

هم»های هها در مؤلفعامل گروه شده مشاهدههای F نسبت شودیممشاهده ، 5که در جدول  گونههمان
متضادها یکدیگر را کامل » ،(p<013/0 و F=57/6)« یکی و تنها یکی»(، p<002/0 و F=66/17« )خوابی

 F=36/10« )آسانی تالش»( و p<001/0 و F=15/38) «گراییآرمان»، (p<001/0 و F=19/12)« کنندمی
ها نشان . این یافتههستند دارمعنا >001/0p( از باورهای محدودکننده انتخاب همسر در سطح p<002/0 و

باعث کاهش این باورهای  ،(1978) ازدواج مبتنی بر دیدگاه آدلریآموزش آمادگی پیش برنامهدهند که می
ی جفتی آزمون بنفرونی هاگروه کنترل شده است )مقایسه بهتحت مداخله آموزشی نسبت  غیرمنطقی در گروه

ا بین هستند(، ام >001/0pداری اها در سطح معنگروه آزمایش و کنترل همگی بیانگر تأیید این یافته
  (.p=090/0 و F=99/2تفاوت وجود ندارد )« ینان کاملاطم» ههای گروه آموزش و کنترل در مؤلفکنندهشرکت

                                                           
1. Mauchlys test of Sphericity 

2. Greenhouse-Geisser 



 

 

 

های باورهای محدودکننده انتخاب هدر مؤلف آموزشی مداخله گانهها در مراحل سهیآزمودنهای تکراری درون گیرینتایج تحلیل واریانس با اندازه -6جدول 

 همسر
 pسطح  Fنسبت  میانگین مجموع مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 >001/0 28/22 18/127 56/1 61/198 خوابی(ها: مراحل مداخله آموزشی )همیدرون آزمودن

 >001/0 23/45 87/133 56/1 07/209 مراحل مداخله آموزشی×هاگروه

 >003/0 88/6 20/78 66/1 34/61 کامل(ها: مراحل مداخله آموزشی )اطمینان یدرون آزمودن
 >004/0 49/6 61/19 66/1 66/32 مراحل مداخله آموزشی×هاگروه

 p=090/0 82/2 78/5 49/1 66/8 ها: مراحل مداخله آموزشی )یکی و تنها یکی(یدرون آزمودن
 >004/0 67/12 93/25 49/1 82/38 آموزشی مراحل مداخله×هاگروه

 >013/0 09/5 45/30 58/1 16/48 کنند(مراحل مداخله آموزشی )متضادها یکدیگر را کامل میها: یدرون آزمودن
 095/0 56/2 33/15 58/1 24/24 آموزشی مراحل مداخله×هاگروه

 >003/0 82/12 05/24 77/1 61/42 گرایی(آموزشی )آرمان ها: مراحل مداخلهیدرون آزمودن
 >026/0 99/3 49/7 77/1 28/13 مراحل مداخله آموزشی×هاگروه

 >002/0 03/8 60/30 54/1 16/47 ها: مراحل مداخله آموزشی )آسانی تالش(یدرون آزمودن
 >002/0 19/8 20/31 54/1 09/48 مراحل مداخله آموزشی×هاگروه
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 ها در مراحل مداخلهآزمودنی درون شده های مشاهدهFنسبت  شودمشاهده می، 6که در جدول  طورهمان
گرایی و کنند، آرماناطمینان کامل، متضادها یکدیگر را کامل میخوابی، های همهآموزشی بر کاهش مؤلف

و  آزمونپس، آزمونپیش گانهدهند که بین مراحل سهها نشان میاین یافتهباشند. آسانی تالش معنادار می
آموزش  برنامه دار وجود دارد؛ یعنیامحدودکننده انتخاب همسر تفاوت معنها از باورهای هپیگیری در این مؤلف

کنندگان گروه باعث کاهش باورهای غیرمنطقی شرکت ،(1978) ازدواج مبتنی بر دیدگاه آدلریازآمادگی پیش
ی هادهکننشرکت« یکی و تنها یکی»آموزشی در کاهش باور غیرمنطقی  ا این برنامه؛ امآموزشی شده است

های گیری(. در این زمینه پنج تحلیل واریانس جداگانه با اندازهp=090/0 و F=82/2گروه مداخله نشده است )
جهای پنهآموزشی در مؤلف مداخله در سه مرحله (1978) آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری تکراری برای گروه

 -وسهاگرین کارانهمحافظههای موشلی و استفاده از آزمون دار شدن آزمونامعن بهد. با توجه شگانه انجام 
هو پیگیری در مؤلف آزمونپس، آزمونپیش مرحلهها در سه یآزمودنشده درون های مشاهده Fکیزر، مقادیر 

(، p<002/0 و F ،36/1=df=41/9)اطمینان کامل (، p<001/0 و F ،11/1=df=45/39خوابی )های هم
 و F ،47/1=df=37/16) گراییآرمان(، p<001/0 و F ،09/1=df=25/57) کنندکامل میمتضادها یکدیگر را 

001/0>p( و آسانی تالش )59/19=F ،25/1=df 001/0 و>p )که دقیقاً معلوم یناباشند. برای دار میامعن
ازدواج مبتنی بر ازآمادگی پیش برنامهآموزش  گانه مداخله آموزشی در گروهیک از مراحل سهکدامشود که بین 
در کاهش این باورهای محدودکننده انتخاب همسر تفاوت وجود دارد، از آزمون مقایسه  (1978) دیدگاه آدلری
 آزمونپیشها در این گروه تحت مداخله آموزشی نشان داد که بین مراحل استفاده شد. مقایسه 1جفتی بنفرونی

عبارت دیگر، مداخله تفاوت معنادار وجود دارد. به p<001/0و پیگیری در سطح  آزمونیشپو بین  آزمونپسو 
ه از باورهای محدودکننده انتخاب همسر از مرحله های پنج مؤلف، باعث کاهش نمره(1978) آموزشی آدلری

 ونآزمپسا بین مرحله شده است؛ ام مرحله پپگیری تا آزمونپیشو از مرحله  آزمونپسمرحله  به آزمونپیش
شود و این یافته انتخاب همسر تفاوت دیده نمی محدودکنندهه از باورهای پیگیری در این پنج مؤلف و مرحله

 . استاین نوع آموزش  بیانگر ماندگاری اثر ،اخیر

 گیریبحث و نتیجه

بر ( 1978)گاه آدلری مبتنی بر دید ازازدواجپیشآمادگی  اثربخشی آموزش برنامهاین پژوهش با هدف بررسی 
اول  د. یافتهانجام ش 1397-98دوم  متوسطهقطع م آموزان دختردانشدر همسر  انتخاب باورهای محدودکننده

دختر شده  آموزاندانش ازازدواجپیشخوابی نشان داد که این برنامه آموزشی باعث تغییر باورهای غیرمنطقی هم
 (؛2008اپ و همکاران )(؛ وان2009بارنت، تامپسون، وگل و شاون ولدت )پریست، های با یافتهاست. این یافته 

زاده، زارعی و صادقیثابتبلداجی، کرمی (؛1395(؛ شیرزاد و فکری )1395) خواهن و حجتمحمدیاگلشیری، 
 بخشاسماعیلی و فرح( و فرامرزی، 1391) میو کری میسلی ؛(1391مهر )رجبی، پیردایه و خجسته ؛(1393)فرد 

                                                           
1. bonferonni 
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با یکدیگر زندگی کنیم،  ازازدواجپیشام اگر سو است. این باور بیانگر آن است که من و همسر آیندههم (1385)
و موفقیت زناشویی  خانگیهمشانس ازدواج موفق را افزایش خواهیم داد. پژوهشگران در بررسی تاریخچه 

اند نکرده بهافرادی که این رابطه را تجر بهاند نسبت داشته ازازدواجپیش خانگیهمدریافتند زوجینی که رابطه 
شان نارضایتی داشته باشند و احتمال جدایی و طالق در این افراد بیشتر بیشتر احتمال دارد از زندگی مشترک

 (.2000؛ وایت و گاالگر، 2000)الرسون،  است
زندگی نوجوانان ایرانی در روابط پیشخانگی در رسد شیوع آرام و خزنده روابط همنظر میبنابراین، به

های جهانی مانند ماهواره دالیل مختلف از جمله رواج سبک زندگی غربی، ورود و گسترش رسانهازدواج که بهاز
های ایرانی آسیب وارد نمایند. توانند در بنیان و ساختار خانوادهمی ها،های مجازی و مانند اینو اینترنت، شبکه

ازازدواج از جایگاه و مطلوبیت برخوردار نیست. خانگی پیشدلیل اعتقادات و باورها، همبه ،در فرهنگ ایرانی
پذیری و تعهد در قبال افکار و باورها، ها این است که با ایجاد و مسئولیترسد سودمندی این آموزشنظر میبه

ارمکی، شریفی ساعی،  )آزادها فرهنگی، دینی و عرفی شده است این هنجارها و ارزش موجب توجه بیشتر به
  (.1391ایثاری و طالبی، 

آموزان دختر مجرد در در دانش« اطمینان کامل»اهش باور باعث ک ،برنامه آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری
وان  ؛(2009همکاران )پریست و های و پیگیری گروه آموزش شده است. این یافته با یافته آزمونپسمراحل 

بلداجی و کرمی ؛(1395شیرزاد و فکری ) ؛(1395) خواهمحمدیان و حجتگلشیری،  ؛(2008اپ و همکاران )
. این باور سو استهم (1385) بخشاسماعیلی و فرحفرامرزی، ( و 1391) میو کری میسلی ؛(1393همکاران )

شان موفقیتکه ازدواج کنند باید مطمئن باشند که ازدواجاینیک زوج قبل از »شود که این صورت بیان می به
بهمدت های طوالنیها ممکن است قرار مالقات داشته باشند، نامزد باقی بمانند و برای دورهآن«. آمیز است

ها ممکن است شرایطی را برای شان موفق خواهد بود. آنخانه باشند تا دریابند که ازدواجطور غیرضروری هم
عدم اعتماد یا تعهد بنیادی در رابطه یا ترس مفرط  دهندهشان ترتیب دهند که این رفتارها نشانتحان رابطهام

 (.1992الرسون، از شکست است )
های افراد است که در آن مفهوم عالقه ای از رشد دیدگاهانتخاب همسر مرحله ،(1978) براساس دیدگاه آدلر

تواند با ارزیابی موضوع انتخاب همسر برای تشکیل ازدواج، شود و اغلب میاجتماعی در روابط زوجین دیده می
شان، روابط با های زناشویی خود را براساس تمایل و سلیقه شخصید. افراد انتخابشوموجب اطمینان بیشتر 

درجه بهگیرد که احساس کند ازدواج می بهدهند. انسان زمانی تصمیم دیگران و اهداف زندگی خود انجام می
 کرن،نقل از به؛ 1968 ،دریکورس) است ای از تجانس )تفاهم( بین سبک زندگی مجردی و متأهلی رسیده

 (.1989، هاویس و کریستینسن
شان شکست، طالق و عدم موفقیت ازدواج به تمایل ندارند ،این باور معتقدند بهرسد افرادی که نظر میبه

از عواملی که  ازازدواجپیشتوانند ازدواج موفق فکر کنند و تا می بهها همیشه مایل هستند که فکر کنند و آن
خصوص در جامعه مذهبی ایران که طالق از دیدگاه خانواده، افراد به شود، جلوگیری کنند؛باعث شکست آن می

ی و هیچ ازدواجی حت نسبی است ج یک امر،دواهر حال، موفقیت در ازبهشود. جامعه و اسالم ناپسند شمرده می
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امل ک در بعضی از شرایط ممکن است از یکدیگر رضایت ،اگر دو نفر یکدیگر را عاشقانه دوست داشته باشند
این نتیجه رسیدند  بهها چالش کشیده شد و آن بهکنندگان نگری شرکتمطلق ،نداشته باشند و در این جلسات

 تأثیر قرار دهند. توانند زندگی زناشویی را تحتمی ،شرایط که ازدواج یک امر نسبی است و بعضی از
در « ییکی و تنها یک»ش باور باعث کاه ،یافته دیگر نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر دیدگاه آدلری

ران مکاپریست و ههای آموزان دختر گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل شده است. این یافته با یافتهدانش
؛ (1395شیرزاد و فکری ) ؛(1395) خواهمحمدیان و حجتگلشیری،  ؛(2008اپ و همکاران )وان ؛(2009)

سو هم (1391) میو کری می( و سلی1391) مهررجبی، پیردایه و خجسته ؛(1393بلداجی و همکاران )کرمی
واقعی در جهان برای یک شخص و تنها یک شخص »کند که فردی که این باور را دارد احساس می. است

چندین پیامد منفی برای افرادی که این باور را دارند، وجود دارد. زمانی که آن«. ازدواج کردن با من وجود دارد
ها یک احساس خاص، سحرآمیز را کنند؟ آیا آنگیری میها این شخص واقعی را پیدا کردند، چگونه تصمیم

که منتظر این احساس  در حالی ،موارد ازدواج مناسب را رد خواهد کردخواهند کرد؟ آیا یک فرد، دیگر  بهتجر
شود، نه برای یک همدم و همراه خوب )یکی از جو تشویق میوجست بهخاص است؟ طبق این باور معشوق 

  (.1992)الرسون، ای یک همدم و همراه صحیح و درست های درست(، بلکه برچندین انتخاب
گیری چنین های اجتماعی مرسوم اغلب در شکلنشان داد که بسیاری از باورها و سنت ،(1978آدلر )

، «شوندها بعد از ازدواج خوشبخت میآن»پندارهای نادرستی در خصوص ازدواج تأثیرگذار هستند. این باور که 
ها ازدواج مانز، در این برای مثالشود. تبلیغ می های پرطرفدارها و فیلمای است که در بسیاری از کتاباسطوره

شروع وظایف  ،کند که ازدواجل مشکالتی است که فرد با آن درگیر است. در مقابل، آدلر عنوان میعنوان حالبه
دیگری، همچنین  بهبرابری، همکاری، مسئولیت متقابل، عالقه  بهداشتن نگرش  بهجدیدی است که نیاز 

ها و تالش برای همکاری کردن دارد. میانگین سنی دختران مهارت در برقراری ارتباطات، مدیریت تعارض
دختران با  ژهیوهباز افراد  یاریبس ینوجوان در. است سال است که بیانگر نوجوان بودن آنان 17مورد پژوهش 
در  گو با جنس مخالف یا موافقوگفت و کیرمانت یهافیلمعاشقانه،  یهارمان ک،یرمانت یهایقیشعرها و موس

 یتلق دیسف اسب بر سوار شاهزاده بهمثا به را همسر و کنندیم دایپ ییندرالیس دگاهیکه د رندیگیقرار م ییفضا
 نیا یموزشآمانند جلسات  یمشترک فاصله دارد و جلسات یازدواج و زندگ اتیواقعاز  دگاهید نی. اکنندیم

 .کند لیتعد هاباور را در آن نیکه ا توانستپژوهش 

در « کنندمیمتضادها یکدیگر را کامل »باعث کاهش این باور که  ،مبتنی بر دیدگاه آدلریبرنامه آموزش 
 ؛(2008اپ و همکاران )وان ؛(2009های پریست و همکاران )یافتهسو با آموزان دختر مجرد شد که همدانش

رجبی،  ؛(1393) بلداجی و همکارانکرمی ؛(1395شیرزاد و فکری ) ؛(1395) خواهمحمدیان و حجتگلشیری، 
قایسه با برابری در کهتری در م است. موضوع برتری/ (1391) میو کری میسلی ؛(1391) مهرپیردایه و خجسته
های ناموفق، گرایش برای یابد. در ازدواجکدام از همسران اغلب در انتخاب همسر انعکاس میسبک زندگی هر

دنبال فردی هستند بهشود. برخی اولیه آشکار می بهیک جاذعنوان بههمسر، اغلب  بهکسب موقعیت برتر نسبت 
هایی که تری باشد تا از رقابت در حوزهکه از نظر جذابیت ظاهری، هوش، مهارت یا پیشرفت در موقعیت پایین
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های پایین امور جامعه حضور خصوص زنانی که در نقشبهبرای خودنمایی مهم است، اجتناب کنند. برخی دیگر 
 بهدست آوردن نقاط فرضی و آگاهی بهدنبال فردی هستند که در نقش برتری باشد و سپس با بهدارند، 

و خود را در کند استفاده میعنوان ابزاری برای کنترل و نفوذ او، سوءبههای همسر خود، از آن ناشایستگی
بال انتخاب همسری هستند که رنج دنبهولی هنوز هم برخی افراد  ؛دهدکننده امور قرار میموقعیت برتر و اداره

دست هبتا از این طریق، موقعیت اخالقی باالتری همانند یک ایثارگر  حتی و نارضایتی را با خود بیاورداو نار
 (.1989، هاویس و کریستینسن کرن،نقل از به؛ 1968دریکورس، )آوردند 

و تبیین  گونه مورد تفسیرتوان اینباور متضادجویی را می ،آزموننمره باالی دختران در پیش بهبا توجه 
ها همه دانیم اینطور که میندارند. همانآن را دست آوردن چیزی هستند که بهقرار داد که دختران در آرزوی 

صورت یافتن زوجی متفاوت ظهور پیدا کند؛ بهتواند می، این نماد در زمان انتخاب همسر ،نماد است. بنابراین
کند جو میوبیند، پس همسری با صفات متضاد را جستهایی است که در خود نمیدنبال ویژگیبهیعنی دختر 

می ،هنگام انتخاب همسر در دختران و پسران وجود داشته باشد بهاین باور اگر  (.1390زاده، )سپهری و حسن
 همراه داشته باشد. بهتواند پیامدهای ناگواری در زندگی زناشویی بعدی 

های همسری انتخاب کنند که از لحاظ ویژگی بههمسری، افراد مایلند فردی را براساس دیدگاه همسان
ها باشند؛ آن بهمشا هامانند اینخانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، هوش، مذهب و  شخصیتی، فرهنگی، پیشینه

(. مفهوم 2013هاتوری، بینی است )پیشهای همسرشان برای آنان قابلا در این صورت رفتارها و ویژگیزیر
 تحصیلی، جذابیت فیزیکی، هوش و عوامل جمعیت شناختی مانند دین، قومیت و طبقه سن، پیشینه بههمسانی 

افراد با جذابیت همسان یکدیگر را همسری، همسان طبق نظریه. بر(2008فو و هیتون، اجتماعی اشاره دارد )
 -کنند که در سن، مذهب، وضعیت اقتصادیافراد شریکی را انتخاب می بیشتر ،عالوهکنند و بهجذب می
)کنوکس، های مکمل داشته باشند ها باشد؛ زیرا بیشتر احتمال دارد که ایدهحتی هوش شبیه آن ،اجتماعی

رو، افراد تمایل اینت است. ازندی در جذابیت بین دو شریک با اهمیانبیان کرد که هم ،(2013توری )ها (.2015
ها را در زیبایی مساوی ارزیابی کنند. شواهدی برای شباهتدارند با کسانی رابطه داشته باشند که تقریباً آن

شبیه خودشان باشند که این شباهت  ،شاندهند که شرکای اجتماعیهای ژنتیکی وجود دارد که افراد ترجیح می
جهان  های فرد دربارهخاص یا تأیید قضاوت شیوه بهفرهنگ و عوامل شناختی مثل رشد کردن  بهمعموالً 

 ؛مدت زوجین باشدنفع روابط بلندبهتواند می ،همسانی (.2010)گریس، جرای و بریسکی، شود نسبت داده می
 ،دهد. همسانی میان دو فردازگاری را در زندگی روزمره زوجین کاهش مینظرها و ناسچرا که احتمال اختالف

سخن دیگر، بهسازد. بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می ؛کندسوی یکدیگر جذب میبهنه تنها آنان را 
  (.2016زوندی، های خانوادگی است )ناهمسانی میان دو همسر، منبع کشمکش

همسری افزایش پیدا کند، مطلوبیت روابط چه همسانهر ،(1392مردانی )قادری و پژوهش  براساس
رمز خوشبختی زوجین در نحوه انتخاب همسر است و زن و شوهری  ،. در نتیجهیابدمیزناشویی نیز افزایش 

زوجینی  ،نظر قرار دهند، معموالً احساس رضایت بیشتری دارند. برعکسازازدواج مدکه همسانی در زمان پیش
ای مساعد برای کشمکش و تضاد بین زوجین نظر قرار دهند، زمینهازازدواج را مدپیشهمسری در که ناهمسانی
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ها )شناخت، احساس و رفتار(، هایی که در نگرشرسد زوجنظر میبهتحقیقات،  بهبا توجه  ،باشند. بنابراینمی
های شخصیتی با یکدیگر کنند( و ویژگیر برخورد میاندیشند، چگونه با یکدیگها، باورها )چگونه میارزش

طور کلی، این نوع آموزش باعث شد که به کنند. بهتوانند زندگی زناشویی پایداری را تجرمی ،شباهت دارند
 د.کننامر ازدواج و انتخاب همسر پیدا  بهتری نسبت بینانهنگرش مطلوب و واقع ،کنندگان دخترشرکت

 کندآموزان دختر مجرد کاهش پیدا دانش« گراییآرمان»باعث شد که باور  ،جاآمادگی ازدوآموزش  برنامه
. افرادی که این است (1391) مهررجبی، پیردایه و خجسته( و 1395از شیرزاد و فکری )های که در تأیید یافته

این انتظار را غیرواقعی توصیف  ،(2000). الرسون دارند، معتقدند برای ازدواج باید یک فرد کامل پیدا شودرا باور 
ساز کاهش های مشکلحل در موقعیتتوانایی فرد را برای یافتن راه ،گراییگرایی و کمالزیرا آرمان ؛کندمی
 بهعدم اطمینان و اضطراب در روند انتخاب همسر  ،که این انتظارات برآورده نشد عالوه، زمانیدهد. بهمی

مدت با هدف ارزیابی داشتن روابط کوتاه بهغالباً تمایل  ،این باور معتقدند بهشود. افرادی که تدریج پدیدار می
این باور ممکن است باعث  ،در نتیجه ؛گذارندنمی شانشان دارند و وقت کافی برای توصیف روابطشریک

تر، بااستعدادتر گی خود را جذابخواهند شریک زندافراد می (.2009پریست و همکاران، ناامیدی هر دو فرد شود )
ناامیدی و  بهاین باور خیلی زود  (.1995)پاروت و پاروت، درست است، ببینند  چه که واقعاًتر از آنو باهوش

نشان دادند که در آغاز ازدواج، بزرگ ،(1995(. پاروت و پاروت )2000الرسون، شود )انحالل رابطه منجر می
شان را راضی کنند آلها معموالً قادر نیستند که فرد ایدهآل از همسر است. انسانتصور ایدهترین اشتباه داشتن 

هایی که برای خودشان ضروری است، همسرشان شان باشد. افراد باید با تمرکز روی مالکیاهایؤتا مطابق با ر
آل کنند. تعادل بین شریک ایده بتوانند سازش ،هایشان نداشته باشدشرطرا انتخاب کنند تا زمانی که همه پیش

براساس رویکرد آدلر،  (.2016؛ آیدین، 2000الرسون، یند انتخاب همسر است )آجوهره فر ،و شریک واقعی
یا برای داشتن جایگاه  چه من باید باشمآل است، باور آنیکی از باورهای اشتباه در سبک زندگی فرد خود ایده

)از  میخواهد و دلگرچه دنیا از من میبلکه آن ؛من باورهای دنیا، نه دربارهباید داشته باشم یا تصویری از 
کند و یکی از عناصر سازنده زندگی ارائه می بهرا بینانه خوش توانایی و یک فلسفه بهمفاهیم آدلری( اعتقاد 

این طریق، فرد . از پر کندرا  شهایخود و محدودیت ظرفیتکند تا فرد فاصله میان عملی است که کمک می
از قدرتی که برای اتخاذ تصمیم بنابراین شود؛ واقف میش هایقوت و داشتهنقاط بهآگاه و های خود، ارزش به

  کند.و انتخاب دارد، آگاهی پیدا می
سبک زندگی برگزیده برای  بهتغییر نگرش خود نسبت  بهتوانند می ،اجتماعی خود افراد با بهبود عالقه پس
انتخابی زندگی خود برای تأمین امنیت خاطر و  دادن شیوه توجه قرارام کنند. در جلسات آدلری با موردخود اقد

مفهوم خود، خودآرمانی، تصویری از جهان و اعتقادات اخالقی و همچنین اشتباهات  گاهی از اعتقادات در زمینهآ
های ایجاد هدف بهشوند زندگی می شدن شیوه ای هستند که باعث گمراههای تحریف شدهاساسی که نگرش

هاویس  کرن،نقل از به؛ 1968دریکورس، )شوند جدید در زندگی و ارتباطات مؤثر در شیوه جدید زندگی خود می
 (.1989، و کریستینسن

توان گفت باید خودمان و نگری(، میآلعیب و نقص بودن خود و همسر آینده )ایدهدر مورد کامل و بی
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گونه عیب و نقص نیست. در واقع، امور را همانکس بیزیرا هیچ طوری که هستیم بپذیریم؛هماندیگران را 
کرد، با پذیرش خودمان  بهها بایست احساس و تجردادن آن که هستند، بدون قضاوت یا سعی در متفاوت جلوه

-یند عقالنیآازدواج یک فرجا باید گفت که در این ،و دیگران، بدون قضاوت حس خوبی خواهیم داشت. بنابراین

های عینی ازدواج توانند با در نظر گرفتن واقعیتمی ،عاطفی است و در این زمینه مشاوران و درمانگران ازدواج
 مراجعان را در یک مسیر خوشایند و رضایت از زندگی متأهلی واقعی قرار دهند. 

تأثیر قرار را تحت« آسانی تالش»باور  ازازدواجپیشاین بود که آموزش آمادگی  ،دیگر این پژوهش یافته
را آغاز  خواهد زندگی مشترکمیکه اگر فردی در آینده  کنداین افراد کمک  بهآموزش توانست  داد؛ یعنی

های باید همواره تالش و کوشش را با ترکیب عقل و منطق در این زمینه انجام دهد. این یافته با یافته ،نماید
بلداجی و همکاران کرمی ؛(1395شیرزاد و فکری )؛ (2008اپ و همکاران )وان ؛(2009پریست و همکاران )

دست به. اگر ازدواج را استسو هم (1391) میو کری میسلی ؛(1393) اخوان و فرخیشریعتمدار،  ؛(1393)
را انجام جوی عقالنی توأم با عشق و محبت وگونه تالش و جستتصادف و شانس و اقبال بسپاریم و هیچ

ک ؛ بلکه ییک حادثه نیست ،یند موفق نخواهیم شد. ازدواج و انتخاب همسرآدانیم که در این فرمی ،ندهیم
 هااگر انسان دهد.یک زندگی هدفمند سوق می بهها را شناختی است که انسانت زیستی، اجتماعی و روانفعالی

ها دچار باورهای گیرد، معتقد نباشند آنازدواجی که از سوی خانواده، دوستان و افراد آشنا صورت می به
توانند از این باورهای سادگی نمی بهکنند و که فرد یا افراد جامعه برای خودشان ایجاد می هستند گیرانهسخت

وان یک مالک اساسی در نظر بگیرند و عوامل عنبهاندازه عشق را ازبیش ،اگر این افراد خالص شوند. نادرست
باز دچار  نادیده بگیرند ندافردی و شخصیتی که در زندگی مشترک بسیار مهمهای بینجمله ویژگی دیگر از

رای شکست از افراد را بت بعضی ئولیاین افسانه که انتخاب همسر تصادفی است، مس ،اشتباه هستند. از طرفی
ن باور که انتخاب همسر یک شانس و تصادف دهد. البته ایرشد رابطه کاهش می ت کردن برایرابطه و فعالی

 وجود دارد. ،است، بیشتر در افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند نیز
نونی ک ها بر باور آسانی تالش این است که در جامعهرسد یک تبیین برای مؤثر بودن این آموزشنظر میبه

های اجتماعی ها در عرصهکه در سطح جامعه برای دختران رخ داده و مشارکت بیشتر آنما با وجود تغییراتی 
 شوند که خودشان باید همسر آیندهرا در پی داشته است؛ بنابراین دختران این حق را برای خودشان قائل می

ان اهداف و معیارهایشو تا حدودی خود را در تالش برای یافتن همسر مناسب که مطابق با  خود را انتخاب کنند
توانند در مورد با شناخت و آگاهی بیشتر متوجه خواهند شد که می هاآنهمچنین دانند. باشد، توانمند می

بهها هم موقع را داشته باشند و این آموزشبهموضوعات مختلف از جمله انتخاب همسر حق انتخاب درست و 
  زند.رنوشت خود را رقم میسکه هر فردی کند  کنندگان ایجادطور نسبی این هشیاری را در شرکت

آموزان است که امکان تعمیم نتایج دانش گروه خاصی از جامعه؛ یعنی بهمربوط  ی این پژوهشهامحدودیت
حاضر دختران بودند که امکان تعمیم نتایج  های دیگر باید با احتیاط صورت گیرد و گروه مطالعهتجمعی بهرا 
وتوسط سازمان آموزش ،آموزشی شود که این برنامهکند. پیشنهاد میبا احتیاط مواجه میپسران  جامعه بهرا 

و نوجوانان کشور قرار گیرد که نوجوانان با معیارهای انتخاب  آموزاندانشی درسی هاپرورش در اولویت برنامه
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 همسر و خودشناسی آگاه شوند.

 منابع
مطالعات (. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شهرستان نقده. 1392و فخرایی، س. )ابراهیمی، ح.، 

  .93-110 (،21)6 .شناسیجامعه

های جدید خانواده خانگی؛ پیدایش شکل(. هم1391ارمکی، ت.، شریفی ساعی، م. ح.، ایثاری، م.، و طالبی، س. ) آزاد
 .43-77 (،1)3 .هشی فرهنگیجامعه پژودر تهران. 

شیوه الیس بر کاهش رفتاری گروهی به  -(. اثربخشی آموزش شناختی1391مهر، ر. )رجبی، غ. ر.، پیردایه، م.، و خجسته
 .1-14 (،2)2. دوفصلنامه مشاوره کاربردیباورهای محدودکننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر. 

شیوه برنامه آگاهی و انتخابازازدواج به الف(. آموزش پیش 1395.، و اصالنی، خ. )رجبی، غ. ر.، عباسی، ق. ا.، سودانی، م
. شناسی بالینی ایرانپزشکی و روانمجله روان گرایانه دانشجویان مجرد.آلفردی بر انتظارات زناشویی ایدههای بین

22(3،) 221-212. 

شیوه برنامه آگاهی  ازازدواج بهب(. اثربخشی آموزش پیش 1395)رجبی، غ. ر.، عباسی، ق. ا.، سودانی، م.، و اصالنی، خ. 
 21(، )1)6 درمانی خانواده.مجله مشاوره و روان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد.های بینو انتخاب

 .79-97پیاپی(، 

ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش از(. اثربخشی آموزش پیش1397رجبی، غ. ر.، عباسی، ق. ا.، سودانی، م.، و اصالنی، خ. )
(، 2)9شناختی. های کاربردی روانفصلنامه پژوهشارتباط بر کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانشجویان مجرد. 

1-15. 

سنجی مقیاس باورهای محدودکننده انتخاب (. بررسی کفایت روان1390رجبی، غ. ر.، فردوسی، س.، و شهبازی، م. )
 .37-56 (،1)1 .ره کاربردیدوفصلنامه مشاوهمسر. 

شیوه برنامه آموزش ارتباط بر کاهش انتظارات  ازازدواج به(. اثربخشی آموزش پیش1398رجبی، غ. ر.، و عباسی، ق. ا. )
 .384-395 (،4)25شناسی بالینی ایران. پزشکی و روان. مجله روانگرایانه جوانان مجردآلایده

انتخاب همسر.  های مربوط بهنگرشمقیاس  اعتبار و رواییبررسی (. 1390زاده توکلی، م. ر. )سپهری، ص.، و حسن
 .401-419 ،(28)7 خانواده پژوهشی. فصلنامه

انتخاب همسر در بین  (. تأثیر آموزش مفاهیم نظریه الزاروس بر تغییر نگرش نسبت به1391سلیمی، ج.، و کریمی، م. )
 .512-533 (،4)1درمانی. مشاوره و روان فصلنامه دانشجویان دختر.

اثربخشی آموزش مفاهیم نظریه شناختی با تأکید بر خطاهای شناختی (. 1393شریعتمدار، آ.، اخوان، م.، و فرخی، ن. ع. )
 نامه کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده و گرایش. دانشگاه عالمه طباطبایی.پایانانتخاب همسر. بر نگرش مربوط به 

آموزش گروهی نظریه شناختی بر باورهای محدودکننده انتخاب همسر (. اثربخشی 1395، ر.، و فکری، ک. )شیرزاد
شیراز.  شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.سومین کنفرانس جهانی رواندانشجویان. 

 دانشگاه زرقان. 



 ... اثربخشی آموزش برنامهبررسی                                                                                                                  20

 

 های ناکارآمد نسبت به(. اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش1395)خواه، س. م. محمدیان، م.، و حجتشیری، ط.، گل
 .171-188 (،27)7درمانی. فرهنگ مشاوره و روان فصلنامه انتخاب همسر در دانشجویان دختر.

(. آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی و تغییر نگرش دانشجویان 1385فرامرزی، ع.، اسماعیلی، م.، و فرح بخش، ک. )
 .81-94 (،20)5 .های مشاورهها و پژوهشتازهنحوه انتخاب همسر.  ساله( نسبت به 24الی  18دختر )

ریزی رفاه و توسعه برنامه فصلنامهبط زناشویی. همسری و مطلوبیت روا(. رابطه همسان1392قادری، ط.، و مردانی، س. )
 .87-129 (،15)4 .اجتماعی

 -شیوه عقالنی (. اثربخشی مشاوره گروهی به1393فرد، م. )زاده، م.، زارعی، ا.، و صادقیبلداجی، ر. ا.، ثابتکرمی
 .علوم شناختی و رفتاریهای مجله پژوهش های ناکارآمد همسرگزینی دختران و پسران.رفتاری بر نگرش -عاطفی

4(2 ،)171-188. 
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